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Ah! Que 2015 seja diferente

á se tornou rotina quando um ano termina e
outro se inicia sempre desejamos que o
futuro seja melhor. E, isso não irá acabar
nunca, mesmo que o ano que se encerra tenha
sido ótimo. O desejo será sempre de que os
próximos meses sejam melhores. Mais do que
um sentimento individual, ele é coletivo e
compartilhado também pela Amasco.

Rocinha, intervenção vital até por questão de
saúde, estão sendo postergadas, já que as
melhorias ficariam enterradas e não dariam
nenhuma visibilidade aos responsáveis.

Afirmamos que 2014 não foi um ano perdido,
foi, sim, um período de grandes guerras e
batalhas. Entre as quais podemos destacar a
tentativa do Estado de usar uma área de
proteção ambiental da ARIE de São Conrado,
protegida por Lei, para a construção de
espigões que abrigariam uma população a ser
deslocada, já que onde moravam seriam
construídos mobiliários públicos. Esta ação,
que daria grande visibilidade aos governantes,
não foi pensada da melhor forma e causaria
um impacto ecológico considerável. O
deslocamento deveria ser feito sem destruir o
verde e da melhor forma para as pessoas
deslocadas. Mais do que isso, as obras mais
emergenciais deveriam ser priorizadas. No
caso, as obras de saneamento básico da

Com certeza no dia a dia de nossos trabalhos
houve outras conquistas. Ainda mais ao se
considerar os milhares de contatos que a
Amasco faz com o poder público, por
exemplo, para solução de problemas de
ordem urbana e serviços públicos.

E olha que foram duas tentativas neste sentido,
mas, felizmente, prevaleceu a luta da Amasco
e o bom senso do governo, que reconsiderou e
modificou o projeto.

Então, por que a esperança de um 2015
melhor? Porque em 2014 foram iniciadas
obras e lutas que ainda perdurarão e que temos
a esperança de que se concretizarão em 2015.
Vejamos alguns exemplos: Obra da linha 4 do
Metrô com a construção da Estação São
Conrado e vários acessos; Construção de nova
pista do Elevado das Bandeiras e túneis do Joá;
Saneamento da praia; Execução do projeto da
Pista de Skate no Deck da Praia, criado pela

Amasco; Processo para retirada dos terminais
de ônibus implantados a revelia no bairro;
Execução da retirada da Favela da Matinha;
Retirada de invasão da Vila Verde na Rocinha;
Ações para conter o avanço do Vidigal em
direção a São Conrado; e, o grande sonho que
é ver o prédio do Hotel Nacional restabelecido
antes que haja necessidade de sua demolição.
Em fim, sonhar e desejar não custam nada. No
entanto, a Amasco não pode só sonhar e
desejar, precisamos ir à luta. Continuaremos,
dentro de nossas capacidades e limitações,
buscando, participando, sugerindo e
cobrando do poder constituído as
intervenções urbanísticas, de ordem pública e
os serviços essenciais ao bem estar dos
moradores de São Conrado e de suas
comunidades vizinhas.
Que todos nós tenhamos um Feliz Natal e um
Ano Novo repleto de conquistas e realizações.
A Diretoria
“A educação cria bons homens, e bons homens
agem nobremente” (Platão - Filósofo)

VOCÊ SABIA...

Ä ...Que a Prefeitura do Rio regulamentou a Lei Complementar
145/2014, de autoria do Vereador Carlo Caiado, que permite
o fechamento de varandas por dispositivo retrátil, translucido
e transparente? Com isso, o morador que tiver interesse em
fechar este compartimento já pode dar entrada ao processo
junto à Secretaria Municipal de Urbanismo. A
regulamentação da lei é uma medida positiva que atende a

um desejo de grande parte da população, que se via
impedida de fazer esta modificação. “É uma vitória para a
cidade. Os prédios terão a liberdade de padronizarem sua
fachada e trazer mais qualidade de vida para seus moradores,
já que o fechamento permitirá proteção, tanto de segurança,
quanto climática”, ressaltou Caiado. Vale lembrar que a
Zona Sul ainda não foi contemplada
por estadoLei.
Avenida Aquarela
Brasil, paraíso de vans, caminhões e ônibus.

TRAUMATO-ORTOPEDIA
NEUROLOGIA / REUMATOLOGIA

ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

Convênios: CAMPERJ e CABERJ

Galeria 847 - Estrada da Gávea, 847 - 112

3204-7154 / 99976-1828

OUT A DEZ 2014 | INFORME SÃO CONRADO

03

