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foi o Edifício Franklin Sampaio, situado na Av.
Prefeito Mendes de Moraes, nº808, e que está
localizado numa das mais belas áreas da orla
de nossa praia.

O condomínio é associado da AMASCO e
participa ativamente da nossa luta em busca
das melhorias para o bairro.

Seu administrador e porteiros estão sempre
relatando informações à AMASCO sobre os
problemas cotidianos ocorridos em São
Conrado.

Se você tiver histórias sobre outros edifícios
do bairro, envia para AMASCO e nós
publicaremos nas próximas edições.
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HÁ 20 ANOS NO MERCADO IMOBILÁRIO.

ASSESSORIA JURÍDICA, VENDAS,
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A cada dia que passa, encontramos mais
dificuldades para conseguir que a

Prefeitura acolha os vários moradores de rua
que insistem em habitar nossas ruas, calçadas,
marquises e viadutos.

Os dois cidadãos que aparecem nas fotos desta
matéria encontravam-se na Av. Niemeyer e na
Rua General Olímpio Mourão Filho.

A situação é permanente nesses logradouros e
também sob o Viaduto Mestre Manoel e Joá.

Temos comunicado constantemente a
Secretaria Municipal de Assistência Social
que é o órgão competente para o acolhimento
dessas pessoas.

Nossa função e comunicar a Prefeitura e
cobrar esse acolhimento. Lembramos que a
legislação atual não permite que essas pessoas
sejam levadas contra sua vontade. É
necessário um enorme trabalho de
convencimento para que eles permitam serem
acolhidos e levados aos abrigos, onde tomam
banho, são alimentados e assistidos.

Vamos continuar informando a Secretaria
Municipal de Assistência Social até que a
legislação seja mudada e esse acolhimento
passe a ser compulsório.

PRIMEIRO EDIFÍCIO DE SÃO CONRADO?

S egundo pesquisas não conclusivas, reza a
história que o primeiro edifício a ser

construído em São Conrado, no ano de 1971,
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Edifício Franklin Sampaio em destaque

O proprietário dessa moto (foto) fez
questão de estacionar no centro da

faixa de pedestres na Rua Povina
Cavalcanti, em frente ao Fashion Mall.
Essa mesma atitude é compartilhada por
carros particulares, táxis e até caminhões.

No que depender da AMASCO, esse tipo
de agressão à ordem pública está com os
dias contados.

Várias solicitações foram à Cet-Rio, que já
instalou placas indicadoras. Entretanto,
ainda não resolveram o problema, pois não
existe fiscalização para coibir esse tipo de
infração. Segundo o Código Nacional de
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NA IMPUNIDADE

Trânsito, estacionar na faixa de pedestre é
infração grave, com multa e perda de 5
pontos na carteira.

A Cet-Rio informou que já tem projeto
pronto, mas busca parcerias para
construção de uma passarela elevada
(speed-table) neste local. Vamos aguardar!
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