
CURTAS

A Amasco recebeu inúmeras reclamações sobre

Matéria publicada no Globo informando que a

nova onda da praça e o “rolezinho” de motocicle-

tas nas madrugadas do Rio de Janeiro. Vários

bairros estão sofrendo com o inferno do barulho

das motos e gritarias na madrugada. Evidentemen-

te São Conrado não escapou da moda. A Amasco

já comunicou as autoridades competentes e está

cobrando o fim desse problema.

Por cobrança da Amasco, já foram recolocadas as

lombadas retiradas da Estrada da Gávea e Estrada

do Joá em função da realização das olimpíadas.

Mais uma moda nova no bairro! Barraca é
montada durante a madrugada, em baixo Viaduto
Mestre Manoel, e cidadãos próximos a barraca e
as vans estão jogando futebol em plena Avenida
Niemeyer. Será que o policia pode coibir isso? Já
avisamos a SEOP sobre o camelódromo que está
surgindo em baixo do viaduto. Alô ordem
pública!

Conforme prometido pela Odebrecht e a
Prefeitura, a Praça São Conrado que havia sido
fechada para ser utilizada como canteiro de obras
das construções da nova pista do Elevado das
Bandeiras e novos Túneis do Joá, foi revitalizada e
inaugurada.

Em acordo com a Amasco, a Secretaria Municipal
de Transportes retirou o terminal de ônibus
instalado na Avenida Niemeyer. Quatro veículos
desse terminal foram colocados na rua Amandino
de Carvalho, que foi devidamente preparada para
isso. A Amasco vai cobrar uma fiscalização
constante de ordem urbana nesse local.

A Amasco fez cobranças aos Correios devido ao
atraso na entrega de correspondências no bairro,
que chegavam a levar trinta dias. Parece que
houve uma melhora, pois, as reclamações
cessaram.

Cobranças da Amasco, junto aos meios de
contatos da LIGHT, em relação as constantes
quedas de energia no bairro, parece que surtiram
efeito. Não temos tido mais reclamações e parece
que não houveram mais quedas de energia no
último mês.

Estava havendo muitas reclamações em relação
aos horários diferenciados de funcionamento dos
acessos ao Metrô, em São Conrado. A Amasco
contatou o Metrô que informou que brevemente a
Linha 4 estará funcionando em sua totalidade. Vai
estudar a unificação dos horários de acesso.

A Amasco foi comunicada pela empreiteira
Dratec, que a máquina que havia ficado na areia
da praia no Pepino, a pedido da Rio Águas, para
manutenção da galeria de cintura, foi retirada para
conserto devido a vandalismo cometido por
“cidadãos”. Ninguém merece!

A Amasco recebe e-mails que demonstram em

sua grande maioria o desconhecimento dos

moradores a respeito das ações tomadas pela

Amasco ou revelam o destempero verbal dos

missivistas. Desconhecem até esforços judiciais

da Amasco. E muitos ainda acreditam que a

Amasco é um poder público, quando na verdade

a Amasco é apenas o elo entre os moradores e

poder público constituído. A Amasco não tem

poder de execução. A Amasco conhece os

problemas do bairro em quase sua totalidade.

Então, antes de qualquer crítica, que não seja

construtiva, sugerimos aos moradores que

perguntem a Amasco quais ações foram tomadas

em relação ao problema objeto da reclamação.

A Amasco continua firme e ativa na busca de
melhorias e manutenção da segurança no bairro.
Todos os eventos geradores de insegurança são
comunicados as autoridades e cobradas ações e
soluções.

E m meados do ano, a Prefeitura retirou todas as lombadas da
Estrada da Gávea e Estrada do Joá para que fossem realizadas as

provas de ciclismo das Olimpíadas.

Passadas as Olimpíadas,após cobranças da Amasco, a Prefeitura
informou que as lombadas seriam reimplantadas após as eleições
municipais.

Após as eleições, a Amasco retomou as cobranças e finalmente este
mês as lombadas foram reimplantadas, trazendo aos inúmeros
pedestres que atravessam essas vias, inclusive, escolares de escolas
públicas e particulares, um grande alívio, pois agora contam
novamente com sua segurança no trânsito.

A fotografia mostra uma das lombadas mais importantes da Estrada
da Gávea, próxima a passagem de pedestres sob a Autoestrada
Lagoa Barra, no ponto de ônibus na saída da Rua Golfe Clube.

Vamos continuar lutando para que outros controladores de
velocidade sejam instalados no bairro, coibindo os veículos que
trafegam em alta velocidade em nossos logradouros internos.

LOMBADAS DE VOLTA!

Lombada reimplantada na Estrada da Gávea

O programa de adoção de áreas públicas criado em 1988, através
da Lei Municipal 1220/88 e mantido pela Fundação Parques e

Jardins, permite que pessoas físicas e jurídicas “adotem” parques e
praças, largos, canteiros monumentos, chafarizes equipamentos
urbanos e árvores da Cidade.

Com o intuito de agilizar os prazos, a Fundação Parques e Jardins
desburocratizou os processos de adoção. Desde 06/07, os prazos que
antes podiam chegar a seis meses, agora serão feitos em um mês.

A grande novidade é que para adoções simples ou de pequenos espaços,
como canteiros de até cinco metros quadrados ou até duas árvores, o
pedido de adoção poderá ser feito pelo 1746 da Prefeitura, sem a
necessidade de processo. Para as demais adoções, a pessoa poderá
enviar toda a documentação pela internet e irá a FPJ apenas uma vez, só
para assinar o termo de adoção.

Os interessados em adotar devem preencher um formulário no site da
FPJ (www.rio.rj.gov.br/web/fpj) onde informam quem é o interessado
(pessoa física ou jurídica), nome, contato, documentos pessoais (CPF ou
CNPJ), que área quer adotar/cuidar/fazer na área solicitada. Em seguida,
vão enviar para o e-mail fpj_adote@rio.rj.gov.br os documentos
scaneados. Só após os técnicos da FPJ autorizarem a adoção é que o
interessado irá à instituição para assinar o termo de adoção.

Ficou curioso, quer ser um adotante, também? Entre no site da Fundação
Parques e Jardins e se informe.

VOCÊ SABIA...?
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A COMUNICAÇÃO DOS MORADORES DE SÃO CONRADO
COM A AMASCO MELHORA A CADA DIA QUE PASSA.
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