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AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

Editorial

ANO DIFÍCIL E ESPERANÇAS QUE SE RENOVAM

N

o limiar de mais um ano,
podemos afirmar que
2013 foi um ano de grandes
dificuldades, porém a
esperança se renova em 2014.
Os envolvimentos políticos e
e c o n ô m i c o s , q u e
supostamente, geraram
protestos e manifestações,
culminaram com o
enfraquecimento dos governos
municipal e estadual, refletindo
em todos os órgãos que
compõem esses governos,
principalmente na questão da
segurança, pois a polícia que
zela por esta área, foi
momentaneamente cerceada
de seu poder de ação.
Para não dizer que o ano foi
totalmente perdido, além de
algumas pequenas ações
produtivas da Amasco no dia-adia. Tivemos uma grande
vitória ao conseguir fazer com
que o Governo do Estado
reconhecesse que o projeto do
PAC2, que previa a construção
de edificações dentro de áreas
de São Conrado e de
preservação ambiental,
protegida por Lei, era ilegal.
Essa foi realmente uma grande
conquista.
Após esses tormentos, surge
uma luz no fim do túnel, de que
ainda neste final de ano coisas
boas possam acontecer e que

certamente iniciaremos o ano
de 2014 com a recuperação
dos governos e da ordem, para
que possamos alcançar em
nossa luta diária, os objetivos
traçados pela AMASCO, com
as conquistas que beneficiem
toda a coletividade de São
Conrado e nossos vizinhos.
Temos projetos viários e de
mobilidade interna a serem
implantados, projetos de lazer
e mobiliários na orla, projetos
na área de segurança que visam
a maior tranquilidade de nossos
moradores e muitas outras
intervenções, além das já
programadas pelo Governo,
como o Metrô, a construção da
terceira pista do Elevado do Joá
e um novo Túnel em direção a
Barra e as obras de saneamento
da praia que já foram iniciadas.
Para isso, contamos com a
inestimável participação de
nossos associados e moradores.
Somente unidos vamos
alcançar esses objetivos e
buscar uma melhor qualidade
de vida para todos. Desejamos
um Feliz Natal e um Ano Novo
próspero e repleto de grandes
conquistas.
A Diretoria.
“A ambição universal do homem
é colher o que nunca plantou"
(Adam Smith - Economista Inglês)

URBANIZAÇÃO AMEAÇADA
Jornal O Globo - Caderno Rio, 24 de Setembro de 2013

Matéria fala do abandono das obras do PAC em diversas comunidades e informa
que construtora desistiu das obras. Fala das demolições de várias casas em área
de risco e também de outras que darão passagem para o saneamento, teleféricos
e outros mobiliários públicos. A reportagem trata da construção dos prédios
para atender a 440 unidades que serão desocupadas, a mesma matéria revela
que o local dessas construções estava dentro de área ambiental protegida por
Lei e a EMOP vai estudar outras soluções.
VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA A 'ÁREA VIP'
Jornal O Globo Globo Barra, 13 de Outubro de 2013

Matéria apresenta a nova colunista do Globo Barra, a jornalista Marcia Romão,
moradora de São Conrado e que vai passar a abordar as novidades, os eventos e
os problemas do bairro em sua coluna. Marcia foi repórter no SBT e CNT.
MÔNACO É AQUI, MAS TEM SEUS PROBLEMAS
Jornal O Globo - Globo Barra, 20 de Outubro de 2013

Entrevista na coluna “Área VIP” com a Atriz Claudia Alencar, que considera o
bairro um Principado de Mônaco, por ser pequeno e agradável. Diz que no
começo foi difícil viver aqui, mas depois adorou a alegria da mistura das classes
sociais, saudável e contagiante. Frisa que o ponto negativo é o trânsito e, que só
duas vias na Autoestrada e na Niemeyer não atende ao bairro. Manda recado ao
Prefeito, para que limpe a praia e que chega de esgotos nas areias. Diz que
precisamos muito do Metrô e que é preciso ter policiamento dia e noite.
UMA PISTA PARA SÃO CONRADO
Jornal O Globo - Globo Barra, 10 de Outubro de 2013

Matéria fala do aumento no número de praticantes de skate nas ruas do bairro e
que a Amasco resolveu propor à Prefeitura a criação de uma pista da
modalidade. A reportagem ainda informa que a Rio Águas irá fazer uma obra na
praia, que será a construção de uma laje sobre o deck. A Amasco quer que seja
implantada uma pista nos moldes da Praça do Ó em Madureira. José Britz diz
que a pista ajudaria a garantir a integridade física dos praticantes.
SKATE E ÔNIBUS
Jornal O Globo - Globo Barra, 27 de Outubro de 2013

Entrevista na coluna “Área VIP” com o presidente da AMASCO, José Britz, que
vive em São Conrado há 17 anos. Fala do absurdo das novas linhas de ônibus
que foram instaladas com seus pontos finais no bairro, mas que pertencem a
outros bairros. Fala também da nova pista de skate que será criada em São
Conrado, e que se juntará ao surf e ao Voo Livre.
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