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Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870

Corretora e Consultora Imobiliária
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Entregamos em Domicílio

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/SaoConradoAmasco, e
no WhatsApp – 99577-3851.

“
Se parecemos fortes, seremos ainda mais

fortes quando você se juntar a nós.
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Morador pergunta se a Amasco pode

solicitar a pintura da faixa de pedestres ao lado

do Fashion Mall, na Rua Povina Cavalcante, já

que não foi construída a passagem de pedestre

em “speed table”.

Morador disse que a Amasco tem que

insistir junto ao Hotel Nacional e a Prefeitura

para construção do platô ao lado da CEDAE,

que ligará a Av. Niemeyer a Av. Aquarela do

Brasil, conforme prometido por eles.

A passagem de pedestres seria
construída através de uma parceria dos
moradores do Green com o Fashion Mall, mas
ainda não aconteceu. Encaminhamos a
solicitação para pintura da faixa de pedestres à
CET-Rio, que ficou de analisar a situação.
Vamos cobrar.

A Amasco tem cob rado

Moradores querem saber o que a

Amasco pode fazer para impedir que

motociclistas usem a lombada da Estrada do

Joá, em frente ao número 200, subam a calçada

e retornem pela Autoestrada. Estão destruindo

os canteiros e a calçada, quando deveriam ir até

o retorno no início da Estrada da Canoa.

A Amasco encaminhou a reclamação
ao Distrito e Conservação, que comunicou o
atendimento a solicitação. Eles informaram que
estavam iniciando o levantamento do meio-fio
do canteiro, que dá acesso a Autoestrada, e a
recomposição da pedra portuguesa da rampa.

constantemente essa obra que irá amenizar o
trânsito na Niemeyer, após o fechamento da
passagem sob o hotel. Em nosso último contato,
o Hotel Nacional ficou de iniciar a obra até o dia
10 de junho.

A Amasco tem notificado a Prefeitura
sobre esses problemas e também os
responsáveis pelas obras para tentarem
amenizar as situações relacionadas.

A Amasco está em contato

Moradores reclamam dos horários e

do barulho causados pelas obras do Hotel

Nacional, além do estacionamento de

caminhões que estreitam a Avenida Niemeyer.

Moradora informa que no entorno da

Estação São Conrado do Metrô já está o caos,

com a invasão do comércio ambulante.

Ressaltou que a Secretaria de Ordem Pública

vem, mas que duas horas depois vai embora.

Pede cobrança na manutenção da ordem

urbana.

Encaminhamos a solicitação para a
COMLURB que até o fechamento desta edição
não havia respondido ainda. Vamos cobrar!

Moradora pergunta se podemos

solicitar a limpeza dentro das grades que ficam

embaixo do Viaduto Mestre Manoel, que estão

cheias e com lixo jogados por ambulantes e

passantes.
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permanente com a Secretaria de Ordem

Pública, que está ciente do fato e está

realizando operações no local. Com ações

também nas vans e nos veículos estacionados

irregularmente.

A Amasco encaminhou o problema

ao Consórcio Rio Barra, responsável pelas obras

do Metrô para avaliar e resolver o problema.

Eles chegaram a recolocar o asfalto, mas o

problema voltou. Vamos cobrar!

Moradores dizem que basta chover

um pouco mais para aparecer enorme poça de

água em frente o acesso da Estação do Metrô,

junto ao meio fio, na Avenida Aquarela do

Brasil. Pergunta se a Amasco pode pedir para

recapear o trecho e colocar um ralo de águas

pluviais no local.
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Resposta:


