
ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

www.gianhomeopatia.wix.com/farma

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

Apartamentos para venda em
São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,

Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD

Entregamos em Domicílio

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 pelo e-mail
amasco@amasco.org.br ou compareça a
uma de nossas reuniões.

Estamos também no Facebook, no perfil
www.facebook.com/SaoConradoAmasco
, e no WhatsApp – 99577-3851.“

Se parecemos fortes, seremos ainda mais

fortes quando você se juntar a nós.
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FELIZ NATAL A TODOS

OS NOSSOS CLIENTES

E AMIGOS

Av. Niemeyer, 770 - São Conrado - Tel. 3322.2055

atendimento@lagoinha.com.br  -  www.lagoinha.com.br

Lagoinha oferece:

Manutenção de Veículos Nacionais e Importados

Atendimento a Seguradoras

Reparação com Diagnóstico Preciso

Economia e Facilidade de Pagamento

Implementação, Reparação e Manutenção de Veículos Blindados.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Clientes e Amigos!
A Lagoinha agradece a confiança a ela dedicada
durante anos e principalmente neste 2016 que
está terminando.

Que o Natal seja um momento de luz e
harmonia e que no próximo ano possamos
compartilhar juntos nossas conquistas.
A Lagoinha deseja a vocês e a seus familiares
um....

Feliz Natal & Boas Festas!
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A pedido da Amasco, a cerca será
recolocada pelos empreendedores do Hotel
Nacional.

A Amasco esteve na Fundação
Parques e Jardins tomando conhecimento do
projeto da praça e ventilou essa possibilidade.
Foi informada de que a Prefeitura não está
autorizando colocação de “parcão” em praças
públicas.

A Amasco descobriu que o terreno
em questão não foi desapropriado pelo Metrô e
estamos tentando localizar o proprietário para
que ele faça o fechamento do terreno. A
Prefeitura já foi avisada da questão para não
permitir abusos de ordem pública e para
localizar o proprietário.

Moradora pergunta se a cerca de

arame dos terrenos da Avenida Niemeyer foram

derrubadas por vândalos e se será recolocada?

Morador pergunta se é possível

solicitar que a Prefeitura instale um “parcão”,

espaço para cães, na Praça São Conrado que

está sendo reurbanizada.

Morador pergunta se a Amasco

pode intervir para que o terreno que ficou

aberto ao lado das obras do Metrô, na subida da

rua São Leobaldo, não seja ocupado

indevidamente e não volte a lavagem de carros

com as águas das nascentes que estão no local.
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A Amasco está cansada de fazer
esta solicitação ao setor de Conservação da
Prefeitura, que não resolve o problema e nem
mesmo responde aos e-mails da Amasco.
Vamos insistir na solicitação.

A Amasco tomou conhecimento do
ocorrido e comunicou o fato as autoridades. Foi
informada pela Prefeitura que não há
autorização para esses eventos que são feitos à
revelia e o problema foi encaminhado à
Secretaria de Ordem Pública.

Moradores sol ic i tam a

remarcação das faixas de travessia de pedestres

na rua Povina Cavalcanti, ao lado do Fashion

Mall, que está sendo utilizada irregularmente

para estacionamento de motos e também a da

Av. Prefeito Mendes de Moraes, em frente ao

número 900.

Morador informa que foi montada

uma festa na madrugada do feriado de finados,

na orla próxima ao Posto 13 do Salvamar, com

muita gente e motocicletas que infernizaram a

noite dos moradores. Pergunta se a Amasco

pode intervir para que isso não se torne uma

rotina, principalmente no Natal e Carnaval.

Moradora informa que algumas

árvores do calçadão da orla estão arriadas sobre

a ciclovia e tem causado acidentes aos ciclistas.

Recentemente ciclista bateu com a cabeça em

um tronco e o Corpo de Bombeiros foi

acionado e o cidadão foi levado para o hospital.

Moradora disse está adorando o

Metrô, que aliviou muito o trânsito do bairro e

pergunta se a Amasco pode intervir para

conseguir uma linha de ônibus circular para

que os moradores de todos os pontos do bairro

tenham acesso ao Metrô?

A Amasco já encaminhou o
problema ao setor de áreas verdes da Prefeitura
para estudar medidas preventivas a fim e evitar
esses acidentes.

A Amasco está tentando contato
com os órgãos competentes sobre essa
possibilidade.
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