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A Amasco encaminhou a
reclamação para a Cet-Rio e vai cobrar a
verificação do problema e possível
mudança ou ação que melhore a situação.

A Amasco encaminhou a
reclamação a SEOP e a Guarda Municipal.
Quando do fechamento desta edição, os
órgãos já haviam feito uma operação no
local. Farão planejamento para novas ações.
Vamos continuar informando a Prefeitura
toda vez que chegar uma reclamação via e-
mail e cobraremos mais operações para
coibir os abusos.

Morador disse que os sinais de
trânsito no final da Av. Niemeyer, em
direção a Estrada da Gávea, estão
desconectados. Quando o 1º abre o 2º
fecha, causando engarrafamentos. Estão
antes e depois do cruzamento com a Rua
Bertha Lutz. Disse que não tem ninguém da
Cet-Rio e que os controladores da obra do
Metrô não atuam. Quer saber o que a
Amasco pode fazer para sanar o problema.

Moradora informa que os
vendedores de quentinhas e ambulantes
tomaram as calçadas e portarias dos prédios
da Avenida Almirante Álvaro Alberto e
Povina Cavalcanti e marcam território todos
os dias. Disse que é preciso tomar medidas
drásticas e coibir esse abuso de qualquer
forma. Quer saber se a Amasco pode ajudar.

Moradora reclama da presença
de cães na areia e na água da praia. Diz que

se tornou moda e não vê uma fiscalização
da Guarda Municipal para coibir esse grave
problema. Solicita ajuda da Amasco.

Morador informa que tornaram a
ocorrer assaltos na Estrada da Gávea local
próximo a passagem subterrânea e pergunta
se Amasco continua com ações para evitar
esses eventos. Não sabe se as vitimas
registraram a ocorrência.

Morador reclama da velocidade
de veículos, vans e ônibus que trafegam na
Niemeyer no trecho entre o antigo Hotel
Nacional e o Supermarket. Diz que é
assustador. Pede a Amasco a colocação de
duas lombadas nesse trecho e que alguma
coisa seja feita urgentemente antes que
aconteça uma tragédia, pois alguns

A Amasco encaminhou a
reclamação a SEOP e a Guarda Municipal
que responderam e prometeram intensificar
a fiscalização na orla. Vamos continuar
cobrando e informando. Se puderem nos
enviar fotos e também comunicar o fato no
ato do flagrante seria muito bom, pois
aumentaria a força de nossas queixas.

A Amasco encaminhou a
informação às polícias Militar e Civil. A
polícia Militar continua mantendo patrulha
na área em horários alternados. É
importante que as vítimas registrem a
ocorrência na Delegacia, pois isso facilita a
investigação e as ações para prisão dos
meliantes.
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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

FARMÁCIA
HOMEOPÁTICA

www.gianhomeopatia.wix.com/farma

- Aulas para todos os níveis/Conversação/Tradução
- Acompanhamento escolar
- Prof. com formação universitária no exterior

FRANCÊS INGLÊS&

Tel.: 99994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

motoristas de ônibus e outros veículos
seriam verdadeiros selvagens.

A solicitação para colocação de
sinalizações na Niemeyer a fim de reduzir a
velocidade dos veículos já foi feita inúmeras
vezes pela Amasco a CET-Rio. Eles já têm
projeto pronto e não implantaram ainda,
segundo eles, devido a problemas técnicos.
Inclusive modificações na curva em frente
ao Supermarket. Tornamos a encaminhar
esta solicitação à Cet-Rio. E vamos cobrar.
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Apartamentos para venda em
São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,

Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870
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QUE O NATAL TRAGA

PAZ , ESPERANÇA E

FELICIDADE A TODOS

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD

“
“

Se parecemos fortes,
seremos ainda mais

fortes quando você se
juntar a nós.

REUNIÕES DA AMASCO
A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma
sugestão ou reclamação, mande através
de nosso e-mail  amasco@amasco.org.br
ou compareça a uma de nossas reuniões.
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