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Moradores reclamam e perguntam se a

Amasco pode ajudar em relação à retirada do

lixo acumulado dentro do canal da Avenida

Aquarela do Brasil e acabar com o mau cheiro do

local, que está insuportável.

Moradores têm reclamado muito de

assaltos a transeuntes que vêm ocorrendo no

bairro e que não aconteciam há anos. Perguntam

de que forma podemos ajudar.

Moradores reclamam do corte de

várias árvores no terreno da Estrada da Gávea

708, onde, segundo eles, será construído um

edifício.

A Amasco já solicitou à Comlurb e à Rio
Águas uma atenção a esses problemas. A questão
do lixo pode ser solucionada com mais facilidade.
O mau cheiro é devido ao não funcionamento da
Estação de Tratamento, por conta da enorme
quantidade de lixo que desce da Rocinha e impe
de o seu funcionamento. Atualmente, estão sendo
realizadas obras de saneamento no bairro, com a
colocação de tubulação na Avenida Niemeyer
para a condução do esgoto que desce da Rocinha,
que eliminará esse mau cheiro em tempo seco.

A Amasco tem recebido e anotado as
reclamações. As que são enviadas por e-mail são
imediatamente encaminhadas aos delegados da
11ª DP e da 15ª DP e ao Comandante do 23º
BPM. Temos tido reuniões e contatos contínuos
com estas instituições, com vistas a eliminar esses
eventos. Lembramos mais uma vez que as
ocorrências devem ser registradas nas delegacias.
O procedimento facilita as investigações e
atualiza as estatísticas. Quem não quiser ir à
delegacia, pode usar o site DEDIC para fazer o
registro. Outra iniciativa importante é a descrição
dos meliantes. Quanto mais informações, melhor
será o resultado.
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A Amasco solicitou pelo telefone 1746 a
presença da Patrulha Ambiental no local, para
averiguar se o responsável pelo terreno possuía
licença da Prefeitura para a retirada das árvores.
Em 48 horas, recebemos informação da Patrulha
Ambiental, que foi ao local. O responsável pelo
terreno apresentou dois números de licenças para
a retirada de 30 árvores.

Temos encaminhado todas as
reclamações ao Consórcio Construtor Rio Barra
(Metrô), que tem nos informado estar tomando
todas as providências em relação aos profissionais
que conduzem esses veículos. Pedem desculpas
pelos fatos ocorridos, mas tem sido muito difícil,

Moradores têm reclamado muito dos

caminhões que prestam serviço ao Estado e que

estão atendendo as obras de escavação do túnel

do Metrô no bairro. Os motoristas chegam com

os caminhões de manhã bem cedo e promovem

um buzinaço insuportável, num total desrespeito

ao sono alheio. Estacionam em qualquer lugar,

gritam e fazem uma tremenda algazarra.

Perguntam o que a Amasco pode fazer.
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até para eles, lidar com esses “profissionais” do
volante. É uma questão de educação e estão
tentando uma abordagem de conscientização
junto aos motoristas dos caminhões.

A Amasco tem tido reuniões diversas
com a CET-Rio e a Guarda Municipal para tentar
amenizar os efeitos no trânsito, até que se tenha
um projeto que resolva o problema em definitivo.
No dia 21/03, a CET-Rio efetuou algumas
modificações de trânsito no local para que o
Metrô possa concluir as escavações dos acessos à
Estação de São Conrado. A Avenida Aquarela do
Brasil passou a ter mão única em direção à praia.
Vamos continuar cobrando à Prefeitura um
projeto novo, assim que o Metrô começar a
urbanização da área.

Morador pergunta se a Amasco tem

tratado da questão do trânsito junto ao Viaduto

Manoel nos cruzamentos da Avenida Aquarela

do Brasil com a Avenida Niemeyer e a Estrada da

Gávea. Informa que o caos é permanente nessa

área.
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A tendendo a uma sugestão da Amasco, o
conjunto do Condomínio Costa Verde, na

Avenida Niemeyer, implantou vários refletores
voltados para a avenida contribuindo de forma
importante na melhoria da iluminação daquela área.
Já que a Prefeitura não atendeu aos vários apelos da
Amasco para melhoria da iluminação, temos que
parabenizar o condomínio por esta ação que também
irá contribuir para maior segurança do local.
Parabéns, Costa Verde!

COSTA VERDE


