CURTAS
Indagada pela Amasco, a Cedae informou que
as obras da Estação Elevatória na Niemeyer
não estão paradas, apesar do visual de
abandono do local demonstrar o contrário. A
Cesan empresa responsável pela execução das
obras diz que está parada, pois, ainda não foi
feita a reratificação do contrato para
continuidade das obras. Qual será a verdade?
Após reuniões com o Secretário Especial de
Turismo, Antonio Pedro, ele nos encaminhou
a relação dos blocos carnavalescos que
desfilarão em São Conrado, com dias e
horários. A Amasco conscientizou o Secretário
para a quantidade de blocos e desfiles apenas
nos dias de carnaval. Nada de semanas antes
do Carnaval. Solicitamos também mudanças
no posicionamento de concentração,
segurança e banheiros químicos.

CAMPANHAS DA AMASCO
as divisas de São Conrado que confrontam
com o Vidigal, Rocinha e Villa Canoas. Vamos
comparar as fotografias atuais com as tiradas
em 2011 e verificar se houve acréscimos
nessas comunidades. Analisadas serão
enviadas ao poder público.
A Amasco está tentando, junto a Odebrecht,
incluir a construção de um meio-mergulhão
no retorno da Autoestrada, em frente ao Posto
Shell no projeto da nova pista do Elevado do
Joá. Esta medida visa melhorar o acesso de
quem tem que retornar para a Barra, de quem
vem da Zona Sul e também dos moradores da
Estrada da Canoa e adjacências.

A Amasco compareceu a evento realizado na
Barra, em 04/09, com a presença do
Governador Luiz Fernando Pezão. Na
ocasião, questionamos o Governador sobre a
ausência de atuação do Governo Estadual no
bairro de São Conrado em oito anos de gestão.
Pezão solicitou que enviássemos nova
solicitação de audiência e prometeu resposta
imediata. Pois bem, enviamos a solicitação em
29/10, e desde então estamos aguardando um
retorno. Fala Governador!

Chegou ao nosso conhecimento que alguns
moradores estão se mobilizando para
conseguirem uma audiência com o mais novo
Deputado Estadual, Carlos Osório, e solicitar a
ele ajuda para dragagem e fechamento do
canal da Avenida Almirante Álvaro.
Desejamos sucesso nesta empreitada e
lembramos que, como Secretário Municipal
de Transportes, Carlos Osório se recusou a
receber a Amasco para desfazer o absurdo
cometido pela SMTR, quando implantou
cinco novos terminais de ônibus na Aquarela
do Brasil, criando um dos maiores transtornos
ao nosso bairro. A Amasco está ao dispor de
seus moradores.

A Amasco contratou empresa conhecida que
realiza fotografias aéreas e mandou fotografar

Desejamos aos moradores, amigos e leitores
um Feliz Natal e um esplendoroso 2015!

SEGURANÇA COM MAIS ILUMINAÇÃO:
A Amasco solicita aos senhores síndicos que
adotem uma medida que irá colaborar para a
segurança nos logradouros de nosso Bairro.
Colocar um refletor em todas as portarias, virados
para a rua e na direção das calçadas no entorno
dos prédios. Além do trabalho feito pela Amasco
junto às polícias Civil e Militar, temos certeza de
que está medida será fundamental para melhorar
a segurança de São Conrado. Outra medida
importante deve partir do cidadão. Registrar na
Delegacia qualquer tipo de ocorrência é
essencial para uma investigação eficiente e
justifica o aumento de policiamento no Bairro.
Vamos seguir o exemplo de alguns prédios do
Village e da Avenida Niemeyer que já colocaram
seus refletores?
ANIMAIS FORA DA AREIA E ÁGUA DA PRAIA
...

... CENAS PROIBIDAS

"Lembrem-se, todos nós tropeçamos, não há como evitar. Por isso é um
alívio andarmos de mãos dadas”. (Emily Kimbrough-Escritora)

BATALHAS DE 2014 CONTINUARÃO EM 2015
Abaixo, relacionamos algumas metas
iniciadas em 2014 e que terão continuidade
em 2015. Além, é claro, de outras que possam
surgir ou que ficaram fora desta relação.
Segue:

û Estancamento do crescimento desordenado
da Rocinha em direção à mata protegida por
Lei. Nova invasão na Vila Verde. Processo em
andamento.
û Estancamento do crescimento da Favela da
Matinha, situada nos fundos do Centro de
Cidadania Rinaldo De Lamare, e possíveis
demolições.
û Monitoramento e estancamento do
crescimento da favela de Vila Canoas e ações
contra a desordem pública na Estrada da
Canoa e vias adjacentes. Instalação de
sinalizações de trânsito coibindo a alta
velocidade dos veículos que descem a
estrada.
û Monitoramento do crescimento da favela do
Vidigal em direção ao condomínio Ladeira
das Yucas.
û Conscientizar os responsáveis pelo Grêmio
Recreativo Acadêmicos da Rocinha da
necessidade da implantação de: Projeto de

tratamento acústico; Projeto adequado de
prevenção contra incêndio; E, revisão do
limite de lotação da quadra que apresenta
divergências.

û Retirada dos cinco terminais de linhas de
ônibus implantados a revelia na Avenida
Aquarela do Brasil. Situação que causa todo
tipo de transtornos nesta via, como:
bandalhas, algazarra de rodoviários,
sanitários imundos e vazando, ambulantes e
desocupados.
û Processo em andamento na justiça.
û Monitoramento do processo de reativação do
Hotel Nacional.
û Monitoramento do processo de reativação do
prédio do Gávea Tourist Hotel na Estrada da
Canoa.
û Monitoramento das obras de saneamento da
praia, dentro do projeto “Sena Limpa” do
Governo do Estado, obras de recuperação e
ampliação da Estação Elevatória da CEDAE,
instalação da nova tubulação na Niemeyer e
construção da ciclovia que liga São Conrado
ao Leblon.
û Monitoramento das obras de construção da
linha 4 do metrô, da Estação São Conrado e

seus acessos, intervenções de trânsito e
urbanização da área ao final das obras.

û Dragagem e limpeza dos canais do bairro.
û Monitoramento das obras de construção da
nova pista do Elevado das Bandeiras, dos
novos túneis do Joá e ciclovia ligando São
Conrado a Barra. Replantio de árvores
retiradas para instalação dos canteiros de
obra.
û Monitoramento do projeto de construção de
uma pista de skate no deck da praia, projeto
criado pela Amasco. Busca de patrocínio em
parceria com a prefeitura e os projetistas da
pista.
Além dessas importantes intervenções para o
bairro, manteremos os serviços e atividades
diários, como o contato continuado com agentes
do Estado e do Município. Cedae, Secretarias de
Obra, Meio Ambiente, Urbanismo, Ordem
Pública e Turismo, Rio Águas, Guarda
Municipal, Cet-Rio, Administração Regional e
Subprefeitura, com solicitações de trânsito,
desordem urbana, iluminação pública, limpeza
urbana, combate ao comércio ambulante ilegal,
sinalizações, estacionamento irregular,
acolhimento de moradores de rua, vazamento
de água e esgoto etc.

