?

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 email amasco@amasco.org.br ou compareça
a uma de nossas reuniões.
Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”

DELEGACIA VIRTUAL

VOCÊ SABIA?

Ä Que: Pessoas com mais de 65 anos devem
procurar um dos dez postos de atendimento
da SMTR, para solicitarem o cartão de
gratuidade de estacionamento?
Ä Os idosos devem apresentar o requerimento
encaminhado ao coordenador da
Coordenadoria de Regulamentação e
Infrações Viárias (CRV), da SMTR; uma cópia
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
dentro do prazo de validade, em nome do
idoso; uma cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV), somente
na categoria particular, do exercício vigente
ou imediatamente anterior, em nome do

idoso; e uma cópia do comprovante de
residência em nome do requerente.
Ä São diversos postos de atendimento da
Secretaria Municipal de Transportes. Os locais
funcionam das 9h às 16h, nos dias úteis. O
mais próximo de São Conrado é na Avenida
Bartolomeu Mitre 1.297. Os demais são: Rua
Visconde de Santa Isabel 34 – Vila Isabel; Rua
Vinte e Quatro de Maio 931 – Fundos –
Engenho Novo; Rua Orçadas 435, sala 7 – Ilha
do Governador; Avenida Monsenhor Félix
512 – Irajá; Avenida Ayrton Senna 2.001 –
Barra da Tijuca; Rua Fonseca 240 – 2º Andar –
Bangu; Rua Dom Pedrito 1 – Campo Grande; Rua Fernanda 155 - Sala 8 – Santa Cruz.

DEDIC - DELEGACIA DE DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CIDADÃO

N

OS Ú LTIMOS MESES, estamos convivendo
com pequenas ocorrências no bairro, o que
não ocorria há muito tempo. Fator decisivo para
isso é o enfraquecimento da polícia e a falta de
participação da população.

Além das diversas medidas tomadas pela Amasco,
junto a Policia Militar, é preciso que cada um faça
sua parte, colaborando para que essas pequenas
ocorrências sejam eliminadas.
A Delegacia Virtual é uma maneira fácil que você
dispõe para fazer sua denuncia sem sair de casa.
Além de colaborar para que a Polícia Civil possa

agir com rapidez e eficácia. O registro de
ocorrência, mesmo de pequenos furtos, é de suma
importância para as investigações. Também é
muito importante, pois fará parte das estatísticas,
facilitando e identificando os tipos de ocorrências
existentes o que ajuda em sua eliminação.

Boletim de Bem Vindo ao DEDIC com
informações importantes e no final irá solicitar
concordância com os termos ou não.

Basta entrar no site: https://dedic.pcivil.rj.gov.br
em seguida surgirá uma tela com várias opções.

Logo depois, vão aparecer as seguintes
solicitações: DADOS DO COMUNICANTE ONDE ACONTECEU - O QUE ACONTECEU OUTROS ENVOLVIDOS E CONFIRMAÇÃO.

Iniciando clique em Comunicação de
Ocorrência. A seguir em Residente/Turista
Nacional e Prosseguir.
Informe o CEP e clique na lupa. Aparecerá um

Você concordando, aparecerá a página seguinte,
que solicitará o bairro e a rua do delito. Em seguida, várias OPÇÕES surgirão para você informar.

Faça sua parte e ajude a evitar uma próxima
vítima.

HÁ 33 ANOS EM SÃO CONRADO
BERÇÁRIO, EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL
Espaço privilegiado e ambiente cuidadosamente
preparado para despertar o prazer e a
responsabilidade de aprender.

Estrada da Gávea, 722
Tel. 3322-0021 | 3322-1794 | 3322-0157
saoconrado@carolinapatricio.com.br
www.escolacarolinapatricio.com.br
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