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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Morador pergunta por que não
acionamos a CET-Rio para recuperar a passagem
de pedestres que liga o Fashion Mall ao São
Conrado Green. Os redutores de velocidade
estão quebrados e a pintura da faixa, apagada.
Segundo ele, o ideal seria construir uma
passarela igual a que está em frente ao Hotel
Royal Tulip e às construídas recentemente na
Estrada da Joá.

Esta solicitação já foi feita à CET-Rio e
o projeto para a construção da passagem de
pedestres já está pronto. Vamos realizar uma
reunião com a Cet-Rio e o Fashion Mall, a fim de
tratar do assunto. A melhoria será executada em
parceria com o shopping.

Morador diz que um trecho da Estrada
da Gávea, do número 827 ao 847, está
abandonado. Há cones velhos jogados na
calçada, buracos nas pedras portuguesas, lama e
bueiros bloqueados, além de faltar lixeiras no
local. Ele pede nossa ajuda para melhorar a área.

Acionamos a COMLURB, que,
imediatamente, foi ao local e retirou a sujeira.
Eles notificarão o supermercado Extra e os
proprietários de imóveis neste trecho para que
mantenham suas calçadas limpas. A
Conservação também será acionada, para
notificar os proprietários sobre o conserto das
calçadas, que é de responsabilidade deles.

Morador pergunta quando serão
instalados redutores de velocidade na Avenida
Aquarela do Brasil. Segundo ele, quase todos os
dias há acidentes no local, nas saídas de
garagens.

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Conforme informado em edições
anteriores, esta solicitação foi enviada à CET-Rio,
o projeto já está pronto e a colocação de
lombadas no local será feita em breve.

Morador diz que quase foi atropelado
por um veículo na contramão, pela manhã, na
Avenida Almirante Alvaro Alberto. O motorista
saiu de um dos prédios do São Conrado Green e
seguiu pela contramão, para chegar à Avenida
Aquarela do Brasil. Morador pergunta o que
fazer para alertar agentes de trânsito.

Encaminhamos a informação à CET-
Rio e à Guarda Municipal. Esse mesmo absurdo
ocorre com moradores do Village, que saem na
contramão pela Avenida Almirante Alvaro
Alberto, do Fashion Mall à Avenida Aquarela do
Brasil, apesar de placas informarem que o
sentido é para a Estrada da Gávea.

Morador diz que a linha de ônibus
2019 Premium, da Real Auto Ônibus, que faz o
trajeto São Conrado X Castelo, tem deixado a
desejar nos horários de saída, na Rua Aquarela
do Brasil. Ele pede a interferência da AMASCO
junto à empresa.

AMASCO
responde

amasco@amasco.org.br

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO

Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico

CONSERTOS DE FECHADURAS

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

3322.7528 e  7814.8889  ID-6678*20(Horário Comercial)
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100

24 Horas

Gordinha?  Desanimada? NUNCA!!!

AULAS PARA TODAS AS IDADES

Prof. Rosa Maria
CREF. REG. 007831/RJ/UFRJ

3322-3793 / 8305.5439

P E R S O N A L
T  R  A  I  N  E  R

E-mail: rosamariapersonal@gmail.com
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Dança
Alongamento
Reflexologia
Hidroginástica
Natação
Massagem Shiatsu
Ginástica Localizada

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

http://gianhomeopatia.blogspot.com

- Aulas para todos os níveis/Conversação/Tradução
- Métodos Tout va bien e Top Notch
- Prof. com formação universitária no exterior

FRANCÊS INGLÊS&

Tel.: 9994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Encaminhamos a reclamação por
meio do site da empresa, que não se manifestou.
Como também não houve mais queixas,
acreditamos que o problema foi solucionado.

Moradores perguntam o que a
AMASCO pode fazer para acabar com as
constantes interrupções no fornecimento de
energia que vêm ocorrendo nas estradas da
Gávea e do Joá e na Avenida Prefeito Mendes de
Moraes. São de três a quatro vezes por dia. Isso
não acontecia antes.

A AMASCO solicitou uma verificação
por meio do site da Light, mandou e-mail para a
ouvidoria da empresa e falou com técnicos que
ficam lotados na Rocinha. Aparentemente, o
problema foi resolvido, pois não houve mais
reclamações nesse sentido.

Morador pergunta se a AMASCO pode
ajudar a solucionar problema de vazamento de
esgoto na Rua Julieta Niemeyer, que perdura há
anos. Quando chove, a situação piora muito.

Vamos encaminhar esta solicitação à
CEDAE, cobrar deles um posicionamento sobre o
assunto e a possível solução do problema.

22 anos ao

seu lado

JAN   FEV   MAR  -  2013

ACIDENTE NA NIEMEYER

P or diversas vezes, alertada pela AMASCO, a
Prefeitura não tomou nenhuma providência e o

que já era previsto aconteceu. No final da Av.
Niemeyer existe uma curva perigosíssima, em
frente ao número 750, onde vários acidentes já
aconteceram. Sendo o último, de maior proporção,
como pode ser visto na foto desta matéria. O
acidente, que poderia ter tirado vidas, terminou
com pessoas feridas.
A AMASCO já havia solicitado à Cet-Rio a
implantação de lombadas ao longo da Av. Niemeyer,
que em nosso entender, é a única forma de diminuir
a alta velocidade dos veículos nessa via. Inclusive,

um dos locais apontados pela AMASCO
fica um pouco antes dessa curva.
Fomos informados pela Cet-Rio que já
estão previstas medidas que visam dar
solução a esse problema. Vamos aguardar!


