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CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO

Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico

CONSERTOS DE FECHADURAS

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

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

24 Horas

FARMÁCIA
HOMEOPÁTICA

www.gianhomeopatia.wix.com/farma

AULAS PARTICULARES

Tel.: 98794-2560
Apartamentos para venda em

São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,
Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

A Amasco encaminhou no dia 12/06,
oficio ao Secretário Beltrame solicitando
audiência para tratar de projeto de instalações
de câmeras de vigilância em São Conrado e
também para falar sobre a segurança do bairro,
onde fato semelhante ao ocorrido na Lagoa,
aconteceu também. Felizmente sem vítima
fatal! Esperamos que o Secretário nos retorne o
mais breve possível.

A Amasco encaminhou a reclamação
ao Fashion Mall, que disse ser de interesse do
Shopping ter um excelente caixa eletrônico do
BB e demais bandeiras, porém existe uma
negociação nos bancos, que o BANCO 24h
assumirá todas as bandeiras, não sendo mais
necessário o caixa de bandeira própria. O
Shopping tem feito contato com a instituição,
solicitando melhoria no serviço. Porém, o BB
parece desinteressado, já que irão retirar o
caixa. Sugere que a Amasco solicite, junto ao
BB, a melhora do serviço e a não retirada do
caixa do Shopping. O Shopping ficou de
encaminhar resposta ao morador que reclama
com absoluta razão.

Moradora indignada disse que o
Secretário de Segurança Pública, José Mariano
Beltrame, em entrevista na televisão, disse que
o caso acontecido com o médico na Lagoa não
podia acontecer na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Segundo a moradora, com essa declaração
parece que fato pode ocorrer em qualquer
lugar, menos na Lagoa?

Morador pergunta se a Amasco
pode ajudar em relação ao caixa eletrônico do
Banco do Brasil, instalado no Fashion Mall.
Disse que o caixa fica mais de 90% do tempo
desativado. Já entrou e contato com o SAC do
BB várias vezes, mas sem solução. Quem sabe,
um simples ofício da Amasco tenha o condão
de resolver essa questão.

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

A Amasco esteve no local e observou
que em frente ao número 827 da Estrada da
Gávea, existem três postes. Um estava com
lâmpada apagada e os outros dois não possuem
luminárias e muito menos o braço de aço que as
sustentam. Já fizemos a solicitação de reparos
junto ao 1746 da Prefeitura. Protocolo: RIO-
9785404-0.

Moradora e síndica de Edifício da
Estrada da Gávea, reclama da iluminação no
entorno do falido Mercado Extra e pergunta se a
Amasco pode ajudar?

Morador informa que próximo da
entrada do Túnel Zuzu Angel, no sentido
Gávea, existe uma entrada de veículos em terra
batida à direita, utilizada por ônibus escolares.
Para entrar nesta trilha os ônibus se colocam na
faixa da esquerda da autoestrada para
conseguir fazer a curva e sem sinalizar,
trazendo sérios riscos para quem trafega pela
direita. Muitas vezes atravessam para outra a
pista através da passagem de serviço existente e
se posicionam perigosamente, colocando em
risco os veículos que trafegam pelas duas pistas.
Pede a Amasco ações para evitar acidente com

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br
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gravidade.

Moradora pergunta se a Amasco
cogita a instalação de uma agência ou posto dos
correios no bairro, pois faz muita a falta aos
moradores.

Há anos a Amasco alerta as
autoridades para esse perigo constante e nada
de concreto foi feito até hoje. Apenas
colocaram uma grade entre as duas pistas da
autoestrada, que é constantemente furada. Esse
assunto já foi matéria do Informe São Conrado,
com fotografia de ônibus escolar saindo do
local e entrando na autoestrada perigosamente.
A Amasco vai continuar cobrando.

A Amasco efetuou vários contatos
com os correios que aparentemente não tem o
menor interesse em colocar uma agência no
bairro. Alegam sempre que não há lojas com o
espaço padrão para instalação de uma agência.
Posto ou franquia são para empreendedores
que também parecem não se interessar. Se
algum morador tiver conhecimento na direção
dos correios e puder ajudar é só contatar a
Amasco. Se você é um empreendedor ajude o
bairro e abra uma franquia. Vamos ajudar?

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

C omo todos sabem, a Amasco faz um
trabalho de integração com as

policiais militar e civil, na busca de melho-
rias no sistema de segurança do bairro.

Como é feito todo mês, a Amasco, na
pessoa de seu presidente e de sua 3ª vice
presidente, que também é vice-presidente
do Conselho de Segurança da Zona, AISP
23, estiveram presentes na Reunião do
Conselho de Segurança. Movidos pelo fato
ocorrido na passagem subterrânea sob a
autoestrada Lagoa-Barra, com senhoraSE

G
U

R
A

N
Ç

A
P

Ú
B

LI
C

A

sendo atingida por faca, portada por
assaltante, foram enfáticos com o novo
comandante do 23º, Coronel Joseli
Candido da Silva, de que se não houver um
policiamento ostensivo 24 horas, nessa
passagem, não haverá solução para o
problema.

O coronel entendeu o posicionamento da
Amasco e se comprometeu a colocar
policiamento 24 horas nos arredores da
passagem subterrânea.

VAMOS AGUARDAR E COBRAR.

Entregamos em Domicílio

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

gcaulasdeidiomas@gmail.com www.facebook.com/pages/Aulas-de-idiomas|


