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Após solicitação feita pela Amasco, a 6ª Gerência de Conservação do
Alto da Boa Vista está realizando uma varredura na orla de São Conrado,
recolocando placas de concreto que haviam desaparecido da borda do
calçadão e das rampas de acesso à praia.

Foi solicitado também a recuperação dos bancos e recolocação de
tampão de águas pluviais faltante.

Nossos agradecimentos a Dr. Pulo Gutemberg, que gerência a Divisão
de Conservação e aos seus subordinados pelo bom trabalho quem vem
realizando no bairro.

CONSERVAÇÃO EM AÇÃO

Funcionários da Conservação na orla da praia

A Amasco tem comunicado constantemente a Prefeitura o enorme
camelódromo montado em baixo do Viaduto Mestre Manoel e de
famílias morando no espaço gradeado para evitar invasões.

Além disso, são colados cartazes de shows, como mostra a fotografia,
emporcalhando ainda mais aquele espaço que tem a calçada totalmente
bloqueada por ambulantes.

A prefeitura, através da SEOP e da Comlurb, realizou algumas
operações, mas assim que a prefeitura vira as costas, toda a parafernália
volta para o local.

É necessário montar operações diárias para que o problema seja
solucionado. Alô Prefeitura!

MERCADO PERSA

Ambulantes em baixo do Viaduto Mestre Manoel

A Secretaria de Ordem Pública – SEOP esteve em operação em vários
logradouros do bairro, onde realizou o reboque de carros abandonados
e em locais não permitidos. Também fez o recolhimento de bugigangas,
cadeiras e mesas armazenadas ilegalmente nas calçadas. Os
logradouros beneficiados foram: Ruas São Leobaldo, Amandino de
Carvalho, Golfe Clube, Henrique Midosi, Avenida Jaime Silvado e
Estrada da Canoa.

Reboque na rua Amandino de Carvalho

OPERAÇÕES DA SEOP
A placa que aparece na foto da matéria, de indicação para Barra e
Leblon e para o estacionamento do Fashion Mall, que ficava no
triângulo ao lado Shopping, caiu devido a corrosão de seus suportes de
ferro e encontra-se deitada no local.

A Amasco já comunicou a CET-Rio para que faça o recolhimento da
placa e recoloque uma nova placa, que é de suma importância para
orientação dos veículos que passam pelo local.

Placa ao lado do Fashion Mall

PLACA CAIU!


