AMASCO EM AÇÃO
a A AMASCO, na medida do possível, tem
interagido diretamente com as autoridades
públicas para tentar solucionar problemas sem
intermediários hierárquicos. Isso demanda
tempo e persistência, pois as agendas
governamentais são, quase sempre, lotadas.
Nas últimas semanas a AMASCO esteve nas
seguintes reuniões de trabalho:
a Café Comunitário e Conselho de Segurança,
com autoridades, entre eles: Chefe da Guarda
Municipal, Delegados da Polícia Civil e o
Comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar,
sempre na busca de um aprimoramento na
segurança do bairro, que vem sofrendo com
pequenos eventos, após o enfraquecimento da
UPP da Rocinha.
a Delegado Claudio Ferraz, Coordenador
Especial de Transporte Complementar;
Levamos ao conhecimento do coordenador a
nossa contrariedade com a possibilidade de se
permitir a volta dos transportes
complementares (Vans e Kombis) ligando a
Rocinha a Estrada da Canoa. Já existe linha de
ônibus que faz essa ligação. A medida irá piorar
ainda mais o já caótico trânsito de São Conrado.

manutenção a fim de conservar sua estrutura e
também como estava o andamento do processo
de reativação do Hotel. Há manutenção e o
processo está próximo de terminar.

municipais, além de outras associações de
bairros vizinhos, que sofrem com problemas
iguais aos nossos, tentando encontrar soluções
conjuntas.

a Solicitamos reunião com o Secretário de
Segurança Pública, José Mariano Beltrame e
com o Comandante do 23º BPM, Ten. Cel. PM
Luiz Octávio Lopes, para tratarmos de assuntos
relativos à segurança do bairro que está
sofrendo com eventos que não aconteciam há
anos.

a Lembramos que as reuniões da Diretoria da
AMASCO, aberta aos moradores e,
principalmente, aos Conselheiros, ocorrem às
terças-feiras, às 17h30, na sede da AMASCO,
no corredor que fica nos fundos do antigo
Restaurante Joe & Léo’s. Venham discutir os
problemas e, acima de tudo, propor soluções
criativas e viáveis. Juntem-se à nossa frente de
batalha e seja um associado da AMASCO.

a Permanecem no dia-a-dia os contatos
incontáveis com autoridades estaduais e

EMOP respeita legislação

a Engenheiro Paulo Fonseca, Chefe de Gabinete
do Presidente da Rio Águas; Continuamos
tratando dos assuntos relacionados com a
recuperação do deck da praia e a construção da
nova laje estaqueada e construção de rampa
skate na tentativa de tirar os praticantes de skate
das ruas do bairro evitando acidentes.
a Engenheiro Alexandre Pinto, Secretário
Municipal de Obras; Fomos buscar
informações sobre o andamento do início das
obras de duplicação da pista do Elevado do Joá
e da construção do novo Túnel. Falamos
também da possibilidade da construção de
Posto de Salvamento no Pepino.
a Genair Martins, Gerente Adjunto da
COMLURB; Solicitamos ao gerente adjunto a
limpeza das luminárias da passagem
subterrânea, que estavam imundas e com lixo
dentro das grades, colocado por vândalos, com
o intuito de tapar a iluminação. Falamos
também sobre a limpeza deficiente de alguns
logradouros do bairro e da entrada do Túnel
Zuzu Angel, ao lado do CIEP Ayrton Sena.
a Engenheiro Ícaro Moreno, Presidente da
EMOP; Dando continuidade ao
acompanhamento relacionado aos projetos do
PAC2 da Rocinha, levamos a seu conhecimento
nossas considerações sobre construções
populares, em áreas que fazem divisa com São
Conrado, e reafirmamos nosso posicionamento
quanto à importância primária da execução do
saneamento básico da Rocinha.
a José Marcos, representante do Hotel Nacional;
Levamos ao porta-voz do hotel a preocupação
dos moradores em relação à inatividade do
prédio do Hotel Nacional e se havia uma
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