AMASCO RESPONDE
Pergunta: Morador pergunta como receber os
e-mails da Amasco e informa que existem
ambulantes no entorno do prédio novo da João
Fortes, com venda de bebidas e
"churrasquinho" todos os dias. Isto acontece
desde o começo da tarde até a noite, ao lado do
ponto de ônibus, perto da entrada do Metrô na
Aquarela do Brasil. Como fazer para que a
Prefeitura retire eles dali?
Resposta: Já houve operações da SEOP no local,
mas eles sempre voltam. A Amasco acredita que
após a urbanização que será feita pelo Metrô,
ficará mais fácil o controle da ordem urbana. As
denúncias podem ser feitas também através no
nº 1746 da Prefeitura.

Pergunta: Morador disse que foi colocado um
grande tapume na ligação entre a Av. Niemeyer
e a Av. Aquarela do Brasil que alto e o corredor
estreito e perigoso. Pergunta porque foi retirada
a grade de tela, que dava visibilidade aos que
atravessavam o local?
Resposta: O tapume foi colocado pelo Hotel
Nacional para obras do platô que liga a Av.
Niemeyer a Av. Aquarela do Brasil. A Amasco já
havia conversado com os engenheiros
responsáveis e avisado que o tapume deveria
ser feito com metade em tela para evitar
problemas e com muita iluminação no local.
Vamos cobrar, pois não foi isso o combinado.

Pergunta: Moradora informa que há vinte dias
tem um sofá no canteiro em frente ao prédio do

“

amasco@amasco.org.br

Extra e que serve como cama para os operários
da obra do Metrô na hora do almoço. Solicita
ações da Amasco.

um novo retorno que atenda as demandas
atuais.

Resposta: A Amasco contatou a COMLURB e
solicitou a retirada do sofá o que foi feito no dia
seguinte a reclamação.

Pergunta: Morador disse que está há mais de 20
anos e nunca entendeu o porquê do fluxo dos
veículos que descem pela Av. Niemeyer não
poder seguir direto pela Prefeito Mendes de
Moraes, tendo que fazer um grande ziguezague
para pegar novamente a Prefeito Mendes de
Moraes. Pergunta se até hoje ninguém pensou
no assunto?

Pergunta: Moradora pergunta se a Estação do
Metrô de São Conrado será inaugurada este ano
e se existe algum projeto para o canal da Av.
Aquarela do Brasil para acabar com a cheiro
ruim?
Resposta: A previsão para inauguração da
estação é este ano. Quanto ao canal foram
realizadas obras de saneamento por parte da
Prefeitura que para funcionarem em tempo seco
é necessário o termino da obra de
modernização e ampliação da capacidade de
bombeamento da Estação Elevatória da CEDAE
na Niemeyer, que já está em andamento.

Pergunta: Moradora pergunta se a Praça São
Conrado será devolvida a população após as
obras do elevado do Joá e que os moradores da
Estrada da Canoa estão preocupados com o
fechamento do retorno em frente ao Posto
Shell?
Resposta: A promessa da Prefeitura e da
Odebrecht na época do fechamento era
devolver a Praça urbanizada. Conforme reunião
realizada com o Prefeito no Hotel Royal Tulip,
esse retorno só será fechado após a criação de

Se parecemos fortes, seremos ainda mais
fortes quando você se juntar a nós.

“

Resposta: Como amplamente divulgado a
Amasco encaminhou várias sugestões de
mobilidade interna no bairro para a Prefeitura e
dentre elas está a descida dos veículos da
Niemeyer, diretamente pela Prefeito Mendes de
Moraes.

REUNIÕES DA AMASCO
A Diretoria da Amasco se reúne toda terçafeira 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
na fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”.

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

A SUA FARMÁCIA DE
CONFIANÇA, HÁ 25
ANOS EM SÃO CONRADO
www.gianhomeopatia.wix.com/farma
Entregamos em Domicílio
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884 TELEFAX: 3322-5004
AULAS PARTICULARES

VD

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

Tel.: 98794-2560

Corretora e Consultora Imobiliária

Apartamentos para venda em
São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,
Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.
vvitoria2000@yahoo.com
CRECI/RJ: 053870

(21) 99991-1532

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

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

24 Horas

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO
Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico
CONSERTOS DE FECHADURAS

3322.7528 (Horário Comercial) e 7814.8889 ID-6678*20
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100
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