
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 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:

Pergunta:

Resposta:

Administrador solicita ajuda para

remoção de fiação arrebentada e outra arriada

na Estrada do Joá em frente ao número 88.

Fiação não aguentou os fortes ventos ocorridos

e prejudica passagem de veículos.

Morador pergunta se a Amasco pode

ajudar para que alguma medida seja tomada

em relação ao barulho absurdo produzido por

motocicletas, com escapamento alterado, que

passam pela autoestrada Lagoa Barra e Av.

Prefeito Mendes de Moraes.

Moradora reclama de vários

problemas no bairro e solicita repassar para as

a u t o r i d a d e s . P r o b l e m a d o g r a n d e

estacionamento de ônibus e vans, problema

com sinal de trânsito na Avenida Niemeyer que

fica muito tempo no vermelho e problema de

moradores de rua na marquise do Extra e

motocicletas circulando em cima das calçadas.

A Amasco encaminhou solicitação a
VI Região Administrativa da Prefeitura para
contatar o responsável pela fiação e solicitar o
conserto.

A Amasco encaminhou a reclamação
ao 23º Batalhão de Polícia, que respondeu ao
morador e, a convite da Amasco, o morador
compareceu à reunião do Conselho e
Segurança, onde fez pessoalmente sua
reclamação.

A Amasco entrou com processo
contra os terminais de ônibus na Aquarela, já
encaminhou a Cet-Rio solicitação para estudar
modificação no sinal e por diversas vezes tem
comunicado a Secretaria Municipal de
Assistência Social sobre os moradores de rua e a

SEOP sobre as motocicletas na calçada.

A Amasco mantém contatos
permanentes com os construtores do novo
Elevado, túneis, ciclovia e também com os
representantes do Estado. Eles já foram
alertados sobre esse problema e têm plena
consciência de que obras em direção ao Leblon
serão necessárias. Aparentemente nada será
feito enquanto não terminarem as obras atuais.

A Amasco efetuou contatos com a
Odebrecht e com a Geo-Rio e foi informada de
que eles têm várias opções de alterações, mas
ainda não foram definidas as mudanças. Se
comprometeram a comunicar a Amasco assim
que as alternativas forem definidas e antes da
implantação para ouvir as sugestões da
Associação.

Morador diz que em poucos meses

estarão concluídas as obras da duplicação do

elevado do Joá e o metrô e que o bairro estará

livre das obras, mas continuará estrangulado.

Afirma que o elevado só beneficiará os que se

dirigirem à Barra e quem se dirigir da Barra para

o Leblon/Gávea ficará retido no bairro, na

medida em que as saídas permaneceram

inalteradas.

Morador avisa que ouviu boatos de

que haverá mudanças no retorno em frente ao

Posto Shell e que outro será criado mais

próximo da entrada da Estrada da Canoa com a

realização das obras do novo Elevado e Túneis

do Joá. A Amasco pode descobrir o que vai

acontecer?
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AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

VISITE NOSSO SITE

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com
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Pergunta:

Resposta:

Moradora diz que já escreveu outras

vezes reclamando das Kombis que ficam

vendendo frutas e legumes aos berros com uso

de autofalante repetindo por horas em baixo do

Viaduto Mestre Manoel. A Kombi voltou com

força total, chega às 16h e vai até às 20hs. Pede

ajuda da Amasco.

A Amasco enviou a reclamação a
Região Administrativa e a SEOP para as devidas
providências. As reclamações anteriores foram
atendidas e os megafones e autofalantes haviam
sido recolhidos pela Prefeitura.

Entregamos em Domicílio

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

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

REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne toda

terça-feira em sua sede, no Fashion

Mall, sempre às 17h30. Se você tem

alguma sugestão ou reclamação, entre

em contato pelo e-mail

amasco@amasco.org.br ou compareça

a uma de nossas reuniões.

Estamos também no Facebook, no

perfil

www.facebook.com/SaoConradoAmas

co, e na fanpage ”SaoConrado Amigos

e Moradores”.
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