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Editorial
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N o ano em que a Amasco comemora seus 34
anos de existência, chegamos ao final do

primeiro semestre, e durante um mês voltamos a
conviver em nosso bairro com os problemas de
segurança que afetam a cidade e o país.

Como sempre, a Amasco, que mantem comuni-
cação direta com as autoridades de segurança
pública, seja polícia militar ou civil, busca manter
um planejamento de prevenção a fim de evitar
eventos desagradáveis em São Conrado, se viu, mais
uma vez, obrigada a pressionar essas autoridades na
intensificação da segurança de nosso bairro.

Passado o período mais crítico, voltamos a ter mais
tranquilidade com as ações das policias militar e
civil no combate da criminalidade reinante. Mas,
continuamos com o velho problema de que a
maioria das vítimas não registram as ocorrências, o
que dificulta a pressão para intensificação de
policiamento, pois os índices estatísticos mostram
que os eventos ocorridos no bairro são poucos, não
justificando aumento de efetivo.

É de suma importância que todas as ocorrências, de
todos os crimes, sejam registradas na 15ª DP
GÁVEA ou na 11ª DP ROCINHA situada sob o
Complexo Esportivo da Rocinha. Também é
recomendável que seja encaminhada uma cópia
para Amasco, a fim de reforçar a denúncia com as
polícias e ter embasamento na solicitação de reforço
de policiamento. Em casos de emergência policial,

ligue para os telefones da: POLÍCIA MILITAR 23º
BPM:

SALA DE OPERAÇÕES: 2334-6725 - OFICIAL DO
DIA: 2334-6722 - SALA DE COMANDO: 2334-
6714 - SALA P2: 2334-6717 – POLÍCIA CIVIL: 15ª
DP GÁVEA: 2332-2902/2332-2912/2332-2911 -
11ª DP ROCINHA: 2334-6772/2334-6893/2334-
6892 - Vamos colaborar?

Por outro lado, as obras da Estação São Conrado do
Metrô avançam maravilhosamente, as obras de
saneamento do bairro, parte que pertence a
Prefeitura, está terminando e apenas a parte que
compete a CEDAE, que é a modernização e
ampliação da Estação Elevatória na Niemeyer, está
parada, e a CEDAE não responde as indagações da
Amasco em relação a essa paralisação.

As obras da nova pista do elevado do Joá, túneis e
ciclovia estão avançadas. As obras de revitalização
do Hotel Nacional, na parte hoteleira da torre atual,
estão começando a todo vapor para as olimpíadas.

O trabalho da Amasco foi gratificado no mês
passado, pois após anos de chamamentos aos
nossos moradores e formadores de opinião, tivemos
duas agradáveis surpresas. A primeira foi a
mobilização de um grupo de mães, em sua maioria,
do Village São Conrado, que vendo os apelos da
Amasco e as dificuldades encontradas junto aos
poderes públicos nas soluções dos problemas de

Razões para continuar acreditando!

“O início do conhecimento é a descoberta de
qualquer coisa que não entendemos”

(Frank Herbert  Autor norte-americano)

nosso bairro, criaram um grupo no WhatsApp, onde
se comunicam entre si, e já realizaram a primeira
reunião para ajudar a Amasco na busca das soluções
dos problemas de ordem urbana e social.

A segunda agradável surpresa foi a visita da Sra.
Flora Gil a sede da Amasco, que é moradora do
bairro, também preocupada com os problemas
atuais e as dificuldades encontradas pela Amasco no
convencimento aos órgãos públicos na execução de
ações e projetos que possam melhorar a qualidade
de vida e de segurança de nossos moradores e
comunidades vizinhas.

E você ai! Que atua na TV, na mídia em geral, no
Ministério Público, na Promotoria Estadual e
Municipal, na política, é empresário, você que
também é um formador de opinião. Que tal ajudar
seu bairro? Aguardamos sua visita! A Amasco
precisa de seu conhecimento para abrir as portas da
Prefeitura e do Governo do Estado. Podemos contar
com você?

Como diz o nosso slogan, “Se parecemos fortes,
seremos ainda mais fortes quando você se juntar a
nós”“Se junte a nossa luta!”

A Diretoria

No intuito de sempre melhorar a comunicação dos moradores de São
Conrado com a Amasco, informamos os contatos da Associação:

Telefones

E-mail

Site:

Facebook
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Além dos nossos : 3322-0421 e 3322-0130

Do nosso : amasco@amasco.org.br

Do nosso www.amasco.org.br

Do nosso : www.facebook.com/saoconrado.amasco

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

F AGORA A AMASCO ESTÁ NO:

WHATSAPP - 97186.5703


