CURTAS
A Amasco recebeu inúmeras reclamações sobre
pegas que estão sendo realizados por
motociclistas, durante a madrugada, na
Avenida Prefeito Mendes de Moraes. As
informações dão conta de que isso acontece às
3:00hs da manhã. A Amasco encaminhou
solicitações a Policia Militar e Civil para coibir
esse vandalismo.

A Amasco continua 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 permanece cobrando da Secretaria
de Ordem Pública (SOP), a manutenção da
ordem urbana nas áreas recém urbanizadas
pelo Metrô. O comércio ambulante
desordenado, os estacionamentos irregulares
de vans e outros veículos se transformaram em
um problema para o bairro. Principalmente em
baixo do Viaduto Mestre Manoel.

A Amasco mantém cobrança ao 23º Batalhão e
a Policia Civil para intensificação na segurança
do bairro.

São contas e contas fora do prazo de
vencimento, com prejuízo para os
contribuintes.

Com a desmontagem dos barracões da Praça
São Conrado, vai começar nossa luta para
reurbanização de nossa praça. A Odebrecht e a
Prefeitura já estão desenvolvendo o projeto. A
Amasco está acompanhando de perto e já
solicitou ver o projeto antes de sua aprovação.

O Metrô da Linha 4 finalmente está
funcionando para toda a população. Em uma
primeira etapa, vai funcionar de 06h às 21h e
não funcionará, por enquanto, aos sábados e
domingos. Em breve, a Linha 4 estará
totalmente liberada.

Em reunião na Secretaria Municipal de
Transportes, o secretário Alexandre Sansão,
prometeu retirar os pontos finais de ônibus da
Avenida Niemeyer.

A Amasco tem recebido algumas mensagens,
via e-mail, 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 está cobrando da LIGTH uma
solução para o problema das constantes quedas
de energia no bairro.

A Amasco está cobrando dos Correios a
melhoria na frequência da entrega das
correspondências no bairro, que chegam a levar
trinta dias para que uma entrega seja efetuada.

PRAÇA SÃO CONRADO

A

Praça São Conrado foi ocupada pela Odebrecht, com autorização da
Prefeitura, para montagem de seus escritórios na administração das
obras da nova pista do Elevado das Bandeiras e Túneis do Joá.

A Amasco foi procurada na época da ocupação e foi acordado que a Praça São
Conrado seria devolvida totalmente reurbanizada para os moradores.
Após o término das obras e, com a desmontagem dos barracos de escritórios na
praça, a Amasco tem mantido contatos permanentes com os representantes da
Odebrechet para a reviltalização de nossa praça.
Em nosso último contato, no inicio de setembro, fomos informados que a
Odebrecht já está com um projeto em andamento para essa reurbanização e
revitalização da Praça São Conrado. Assim que o projeto estiver pronto, será
apresentado a Amasco.
A Amasco solicitou que o projeto seja apresentado antes de ser aprovado na
Prefeitura, para que possamos opinar e fazer sugestões, caso sejam necessárias.
A Amasco solicitou também a manutenção do local, em quanto as obras não
forem iniciadas,para que escombros, detritos e possíveis vasilhames com água
parada não se tornem um problema.

A praça ainda com
tapumes da Prefeitura

Portanto, a Amasco está acompanhando bem de perto essa revitalização da
Praça São Conrado.

Não leve
animais para a
areia da praia,
eles transmitem
doenças!

Lâmpada apagada
disque 1746 da
Prefeitura, ou ligue
para Amasco com
detalhes do local.

Não jogue
lixo na rua,
a vítima
pode ser
você!

