AMASCO RESPONDE
Pergunta: Morador reclama do pouso de asas
deltas em faixas de areia, fora da área permitida
para o pouso.

continua buscando alternativas para solucionar
o problema.

Resposta: A Amasco encaminhou a reclamação
ao Voo Livre que reconheceu a questão e
explicou que isso acontece devido ao
fenômeno meteorológico denominado “windshear”, que torna extremamente perigoso ou
mesmo inviabiliza o pouso no início da praia,
mas que isso acontece esporadicamente.

Pergunta: Morador reclama das constantes
festas realizadas em casa da Estrada da Canoa,
nº2180, com carros estacionados pela rua,
causando risco de acidentes, som alto,
incomodando os moradores e risco à
preservação da mata. Informa que já tem uma
nova festa anunciada para o dia 10 de
dezembro, com cobrança de ingressos. A
Amasco pode ajudar?

Pergunta: Morador reclama da escuridão na
ponte nova, que liga a Avenida Niemeyer a Av.
Aquarela do Brasil. São três postes baixos com
duas luminárias em cada um. Quer saber se a
Amasco pode ajudar?
Resposta: A Amasco já efetuou duas
reclamações junto ao canal 1746 da prefeitura,
e até o fechamento desta edição o problema
ainda permanecia. Vamos insistir junto com Rio
Luz, pois são postes instalados recentemente.
Pergunta: Moradora envia fotografia e reclama
do avanço da favela do Vila Verde na mata em
frente a Boate Emoções, na Estrada da Gávea.
Pergunta o que a Amasco pode fazer?
Resposta: A Amasco já comunicou o fato as
autoridades competentes que já tentaram
demolir construções no local, mas são
impedidos por liminares concedidas aos
invasores por promotores públicos. A Amasco

“

Resposta: A reclamação foi encaminhada para a
Superintendência da Zona, para que acione os
órgãos competentes a fim de realizarem uma
fiscalização no local e saber de há autorização
para esse tipo de evento.
Pergunta: Morador disse que o gradil de
proteção da ciclovia, na região do emboque
(lado São Conrado) do Túnel de São Conrado
não existe mais. O gradil aparentemente não
caiu por motivos naturais e sim pela ação
criminosa de pessoas que se utilizam do local.
Resposta: A Amasco encaminhou o problema
para a Superintendência da Zona, afim de
acionar o órgão competente para solução do
problema.
Pergunta:
Moradora reclama de carros
abandonados na Avenida Aquarela do Brasil.

amasco@amasco.org.br

Um Peugeot (cor prata e um vermelho).
Exatamente um atrás do outro.
Resposta: A Amasco encaminhou a informação
ao setor responsável da SEOP que tem feito um
bom trabalho, recolhendo veículos
abandonados no bairro.
Pergunta:
Morador informa balanço das
crianças instalado na Praça São Conrado está
quebrado há meses. Disse que aguardo a
colaboração da Amasco para conserto do
mesmo.
Resposta: A Amasco encaminhou solicitação a
Fundação Parques e Jardins e a
Superintendência da Zona Sul para solucionar o
problema.

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:
Telefones: 3322-0421 e 3322-0130
E-mail: amasco@amasco.org.br
Site: www.amasco.org.br

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

Facebook: www.facebook.com/
saoconrado.amasco

“

Whatsapp: 99577.3851

CANTEIRO PREJUDICIAL

E

nquanto o novo retorno prometido pela Prefeitura não é construído, o retorno em
frente ao Posto Shell não pode ser fechado, pois quem se dirigi ao posto, ao mercado ali
localizado, a Igreja e a Rua Embaixador Gabriel Landa, não teriam acesso ao seu destino.
Além da sinalização precária do retorno, que sai dentro da Autoestrada, com veículos em
alta velocidade e sem faixa de aceleração adequada, agora os moradores reclamam de um
novo obstáculo que é o canteiro gramado no retorno.Como está bastante elevado, acaba
prejudicando a visão dos motoristas que estão no retorno, tentando acessar e atravessar a
Autoestrada.

Canteiro no retorno em frente ao Posto Shell

A Amasco já solicitou a Prefeitura a redução da altura desse canteiro mostrado na fotografia
da matéria.

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

DESEJAMOS A TODOS
UM NATAL DE PAZ E
ANO NOVO COM
MUITA SAÚDE.

www.gianhomeopatia.wix.com/farma
Entregamos em Domicílio
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107 (saída C do metrô)

WHATSAPP 99606-9780
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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