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HÁ 20 ANOS NO MERCADO IMOBILÁRIO.

ASSESSORIA JURÍDICA, VENDAS,

LOCAÇÕES  E AVALIACÕES.
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INFORME AMASCO DESTACA

É simplesmente horrível essa construção instalada abaixo do calçadão da orla de
São Conrado, em frente ao muro do Gávea Golf.

Não podemos acreditar que a Prefeitura possa ter autorizado uma aberração dessas,
construída sem planejamento, infraestrutura e com um aspecto de terrível, que
enfeia nossa praia.

Isso é uma verdadeira poluição visual e ambiental!

Solicitamos informações à Subprefeitura da Zona Sul, mas ainda não obtivemos
retorno.

A Desordem Continua

É IMPRESSIONANTE O DESCASO do poder
público e seu incentivo à desordem urbana.

Exatamente quem deveria zelar pela ordem e
combater a desordem. Como mostram as
fotografias, a Prefeitura autorizou a colocação de
vários pontos finais de ônibus na Av. Aquarela do
Brasil e na passagem sob o Hotel Nacional, locais

onde não há espaços livres . Ônibus e vans
estacionam em cima das calçadas, com destruição
do passeio que deveria ser dos pedestres, e que
agora são obrigados a caminhar pela pista. Após
várias solicitações à Prefeitura sem sermos
ouvidos ou atendidos, a Amasco entrou com um
processo judicial contra a Secretaria Municipal de

Transportes a qual, até o fechamento desta edição,
não havia respondido à intimação da Juíza. A
Amasco não vai desistir de eliminar do bairro os
pontos finais dessas linhas que são de outros
bairros. Estes terminais foram implantados em
locais inadequados, e contribuem para o caos
urbano. Alô Secretário, quando você vai aparecer?

O que é isso?

Ônibus e vans. Vergonha! Cabine e banheiros químicos: horrorosos!


