
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

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 para todos os níveis/Conversação/Tradução
- Acompanhamento escolar
- Prof. com formação universitária no exterior

FRANCÊS INGLÊS&

Tel.: 99994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

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:

Pergunta:

A Amasco já havia feito esta

solicitação à prefeitura. Vamos reforçar a

solicitação e cobrar um posicionamento.

A Amasco tem concentrado todos

os esforços para conter as construções

irregulares em áreas de risco, encostas e áreas

de proteção ambiental. As autoridades têm

sido comunicadas permanentemente. Temos

buscado, através da mídia, registrar

globalmente nossas denúncias. Acionamos o

Ministério Público contra algumas

irregularidades, e nada aconteceu até então.

A Amasco está lutando e não vai desistir

enquanto houver caminhos legais.

Moradora disse que a prefeitura

colocou muretas de contenção de terra no

talude em frente ao edifício Pedra Bonita,

evitando que a terra obstrua o bueiro e torne

a formar uma antiga lagoa no local. Ela

pergunta se a Amasco não pode solicitar que

o mesmo seja feito no restante da rua e

também ao longo da Estrada da Gávea, desde

o restaurante Zona Zen até a passagem

subterrânea, próxima ao Hotel Escort. A terra

desce do talude da autoestrada e cobre toda a

calçada.

Moradora parabeniza pelo

boletim referente à matéria sobre invasões

publicada em O Globo, mas lamenta que o

avanço da Rocinha em direção a São

Conrado não tenha sido citado. Pergunta

como remover ou impedir esse avanço.

Moradora disse que o retorno que

dá acesso à Av. Aquarela do Brasil - vindo

pela Av. Niemeyer, ao lado da Comlurb - está

fechado e é preciso contornar todo o

quarteirão do supermercado Extra que está

sempre engarrafado. Além disso, os sinais

ficam pouco tempo abertos, causando

retenções. Pergunta se a Amasco pode

conseguir a reabertura do referido retorno.

Moradora reclama das motos que

circulam em cima das calçadas dos prédios

da Rua General Olímpio Mourão Filho.

Pergunta se a Amasco pode solicitar

fiscalização para a Cet-Rio.

A Amasco já fez esta solicitação

para a Cet-Rio, mas em razão das obras do

metrô ainda foi possível a reabertura do

mesmo. A Cet-Rio está ciente do problema, e

vamos acompanhar e cobrar a reabertura

assim que for possível.

A Amasco já havia comunicado o

Resposta:
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Resposta:

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

VISITE NOSSO SITE

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com
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V ejam onde foram parar as papeleiras

compradas com o dinheiro do povo

e destruídas pelo próprio povo. Podem ter

certeza de que isso é obra de

desocupados e descomprometidos com

ordem, educação e responsabilidade de

cidadão de proteger sua cidade. No

entorno do Fashion Mall, já sumiram duas

papeleiras novinhas e recém-colocadas

pela Comlurb.

DESTRUIÇÃO DO
PATRIMÔNIO PÚBLICO

fato à Guarda Municipal, que fez uma

operação e multou vários motociclistas.

Vamos informar à Seop, que está montando

operações no bairro, para tentar coibir esse

abuso que coloca em risco a integridade

física dos pedestres.

A Amasco encaminhou várias

solicitações e sugestões para a Cet-Rio que,

até o momento, ainda não solucionou o

problema. Solicitamos ajuda também à Seop

e encaminhamos o pedido ao subsecretário

Marcelo Maywald. Vamos continuar

cobrando uma solução para o problema.

Moradora reclama do sinal de

pedestres, em frente ao número 847 da

Estrada da Gávea, que não é respeitado pelos

veículos que passam em alta velocidade,

colocando em risco a vida de idosos e

crianças. Pergunta se a Amasco pode ajudar.

Pergunta:

Resposta:

Papeleiras dentro do Canal da Avenida Aquarela do Brasil


