
C aro Prefeito, seus amigos e vizinhos do

Bairro de São Conrado têm acompanhado

as importantes intervenções do setor público na

nossa querida Cidade sempre com muito

otimismo e esperança. Inclusive em nosso

Bairro, algumas obras estão sendo realizadas,

mas infelizmente muitos outros problemas,

alguns mais complexos e outros nem tanto, já

poderiam ter sido sanados.

Aproveitando a época do Natal resolvemos

pedir publicamente, não um, mas vários

presentes para São Conrado e seus moradores.

Pessoas que já esperam há tantos anos e por isso

merecem mais de um presente.

Será que no próximo ano, e até o término de seu

mandato, o ilustre Prefeito poderia tentar

resolver questões como: a recuperação do Hotel

Nacional; a recuperação do prédio do esqueleto

da Gávea Tourist, na Estrada da Canoa; o

termino das obras de saneamento no bairro; a

retirada dos terminais de ônibus da Av. Aquarela
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do Brasil; a implantação de tratamento acústico

na quadra da Escola de Samba da Rocinha; a

substituição do asfalto dos logradouros de São

Conrado; a assinatura do PEU de São Conrado; a

retirada da Favela da Matinha; a contenção da

Favela da Vila Verde, na Rocinha; a iluminação

no final da praia do Pepino; a implantação de

projeto de mobilidade urbana dentro de São

Conrado; a execução do projeto da Pista de

Skate no Deck da Praia, iniciativa criada pela

Amasco; a retirada das invasões da Rocinha em

área de proteção ambiental; fiscalização e

contenção da Favela do Vidigal; acolhimento de

moradores de rua; a repressão continuada ao

comércio ambulante nas calçadas e portarias

dos edifícios; a limitação e a organização dos

desfiles de blocos carnavalescos na orla de

nosso bairro, com desfiles somente nos dias de

carnaval; implantações de sinalizações,

lombadas e travessias de pedestres em speed

table; proibição de animais na praia;

implantação do projeto lixo zero no bairro;
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Como em todos os anos o Fashion Mall prima pelo bom gosto em seus enfeites
Natalinos. E, este ano não poderia ser diferente! Árvores de Natal em todos os
pisos, com destaque para a do palco central no primeiro piso, esquilos, trenós com
Papai Noel e trenzinhos, enfeitam e dão ao Shopping um charme especial.

Venha conferir e aproveite para fazer suas compras de Natal pertinho de casa!
Assim, você evita desperdício de tempo, indo e vindo no caótico trânsito em direção
a Barra ou ao Leblon. E, ainda, descansa e se diverte sem sair de seu bairro.

criação de uma UOP com efetivo da Guarda

Municipal; e a criação de projeto de trânsito em

direção ao Leblon para equilibrar com o projeto

ora em execução em direção a Barra?

A ordem pública sempre foi uma marca de sua

administração e sabemos da importância que dá

ao diálogo. Assim, nós, moradores e amigos de

São Conrado, queremos fazer parte do seu

projeto de governo e receber, inicialmente, sua

atenção para com nossos sonhos acima citados.

E, mais do que pedir, podermos juntos, numa

audiência com o nosso Prefeito, estudarmos e

tentarmos, em parcerias, solucionar, se não

todos, pelo menos grande parte das questões

acima, as quais acreditamos não serem

impossíveis de solucionar, pelo contrário.

Agora que o senhor está a par dos problemas de

São Conrado, a Amasco está a sua disposição

para ajudar! Um Feliz Natal e um 2015 de suces-

so e realizações! Que essas realizações possam

ser dos moradores de São Conrado, também!

Natal é no

Fashion
Mall!


