CURTAS
A Amasco está cobrando da CET-Rio o estudo
das sugestões de modificações internas no
trânsito do bairro, enviadas em março,
conforme combinado na reunião com o Prefeito
no Hotel Royal Tulip, em janeiro.
Condensamos as sugestões feitas pelos
moradores e juntamos com as da Amasco.
Vamos continuar cobrando.

A Amasco está cobrando da Prefeitura, através
da Secretaria de Ordem Pública, a manutenção
da ordem urbana nas obras de urbanização
feitas pelo Metrô, no entorno da Estação São
Conrado. Não é admissível que o comércio
ambulante desordenado e os estacionamentos
irregulares de vans e outros veículos, destruam
tudo que foi feito.

Aliás, está ficando uma beleza a urbanização
feita pelo Metrô no entorno da Estação São
Conrado e áreas adjacentes! Todos nós
cidadãos temos a obrigação de preservar essa
maravilhosa obra.

Estamos cobrando da Prefeitura a construção do
novo retorno na Autoestrada Lagoa-Barra. O

retorno atual, em frente ao Posto Shell, só será
fechado após a construção desse novo retorno.
Promessa do Prefeito!

Estamos cobrando do Hotel Nacional a
construção da ponte ao lado da Elevatória da
CEDAE, que ligará a Avenida Niemeyer a
Avenida Aquarela do Brasil, em razão do
fechamento da passagem sob o hotel e que trará
melhorias no trânsito atual.

A Amasco tem cobrado do 23º Batalhão e da
Policia Civil a intensificação na segurança do
bairro, em razão dos tempos difíceis que
estamos vivendo, o que acarreta ocorrências
indesejáveis.

Já estão desmontando também os barracões que
estão na Praça São Conrado. Vai começar nossa
luta para reurbanização da Praça, conforme
prometido no início das obras do novo Elevado
das Bandeiras e Túneis do Joá.

Com as ações da Amasco e a participação direta

dos moradores da Av. Prefeito Mendes de
Moraes e da Estrada do Joá, foi conseguido o
cancelamento da licitação para venda de
terreno na Autoestrada onde seria construído
um posto de combustível. Agora o local está
todo replantado com árvores e vegetação
rasteira, em breve teremos um parque florido
onde estavam os barracões da Odebrecht.

Continuam as reclamações da alta velocidade
dos veículos na Estrada da Gávea, próximo da
passagem subterrânea. Com isso voltam os
pedidos de colocação das lombadas. A
solicitação já está na CET-Rio, há quase dois
anos. A Prefeitura havia cancelado qualquer
colocação de lombadas até o termino dos Jogos
Olímpicos. No fechamento desta edição, fomos
informados que voltou a liberar. Vamos cobrar!

Em razão das ações da Amasco, várias tratativas
e reuniões, os engenheiros da obra do Hotel
Nacional, decidiram ouvir os apelos dos
moradores e modificaram o posicionamento
dos tapumes ao lado da Estação Elevatória da
CEDAE, tornando o corredor da Av. Niemeyer
para a Av. Aquarela do Brasil mais amplo,
contribuindo assim, para maior conforto e
segurança dos pedestres.

URBANIZAÇÃO FEITA PELO METRÔ
Largo da Macumba
Ontem

Não deixa água
parada em sua
casa, o Aedes
Aegypti está por
perto!

Hoje

Não quebre as
lixeiras da
COMLURB, elas
ajudam na limpeza
da cidade!

Passear com seu cão é
ótimo, mas recolha seus
dejetos e mantenha as
calçadas limpas!

