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Pergunta: Morador pergunta se a Amasco pode
agir para que os caminhões da COMLURB não
façam bandalhas na Av. Aquarela do Brasil,
criando condições para acidentes.

Pergunta: Morador informa que casa da
Estrada do Joá, 735, virou casa de festas e ficam
com som ligado até às 06h da manhã. Pergunta
se a Amasco pode ajudar?

Pergunta: Moradores perguntam se a Amasco
pode ajudar a coibir pegas de motocicletas que
estão acontecendo de madrugada na Avenida
Prefeito Mendes de Moraes.

Resposta: A Amasco encaminhou a solicitação
para a coordenação do COMLURB, que com a
numeração do caminhão informado pelo
morador, informou que as providências seriam
tomadas e o motorista notificado.

Resposta: A Amasco encaminhou a reclamação
à subprefeitura da Zona Sul, para Região
Administrativa e para Secretaria de Ordem
Pública (SOP). Até o fechamento desta edição,
não tivemos retorno desses órgãos.

Resposta: A Amasco informou esse fato
criminoso as Polícias Militar e Civil, para que
medidas sejam tomadas antes que aconteçam
acidentes sérios no local, além do barulho
infernal causado na madrugada.

Pergunta: Morador disse que se já não bastasse
os carros de som, com alto falantes vendendo e
comprando mercadorias, agora, tem uma
barraca que se instala à noite no Largo da
Macumba com som altíssimo. Dormir é quase
impossível. O que a Amasco pode fazer?

Pergunta: Morador pergunta quando é que a
Prefeitura vai recolocar as lombadas que foram
retiradas da Estrada do Joá para realização das
provas de ciclismo das Olimpíadas?

Resposta: A Amasco encaminhou o problema
para Secretaria de Ordem Pública (SOP) e para
a Região Administrativa, que ficaram de tomar
as providências cabíveis para solucionar o
problema.

Pergunta: Morador informa que o sinal da
Avenida Prefeito Mendes de Moraes, em frente
ao Hotel Royal Tulip, está apagado a semanas e
pergunta se a Amasco pode ajudar?
Resposta: A Amasco registrou a reclamação no
1746 da Prefeitura e encaminhou a Região
Administrativa, que ficou de verificar. No final
desta edição o sinal havia sido consertado.

“

Resposta: A Amasco encaminhou a solicitação
para a Divisão de Conservação da Prefeitura,
que informou que as lombadas da Estrada do
Joá e Estrada da Gávea serão recolocadas após
as eleições.

Pergunta: Morador pergunta quando será feita
a reurbanização da Praça São Conrado e se é
possível fazer uma manutenção dentro dos
tapumes atuais onde a lixo e água parada?
Resposta: A Amasco manteve contatos com a
Odebrecht, empresa responsável pelo
canteiro, que informou estarem
confeccionando um projeto de revitalização da
Praça. Eles vão mandar fazer inspeção no local
para limpeza e manutenção.

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.

“

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

VD

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
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