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VOCÊ SABIA...

Äque... nos fundos do Fórum do Rio de Janeiro
existe um Plantão Judiciário, que funciona 24
horas, inclusive fins de semana e feriados? Ele
serve para resolver diversos problemas,
principalmente relacionados a atendimento de
PLANOS DE SAÚDE.

Se você precisa de uma cirurgia de emergência
com colocação de prótese, e seu plano de saúde
não quer liberar a cirurgia, você pode recorrer a
esse Plantão Judiciário.

Os servidores darão todas as orientações de
como proceder e, se for necessário, eles mesmos
farão contato com o hospital e o plano de saúde
para solucionar o problema.

Telefone de contato do Plantão (21) 3133-4144.

?

(Rabindranath Tagore - Poeta)

“O trabalho só cansa, se não nos dedicamos

a ele com alegria”

METAS DA AMASCO PARA 2015
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Construção de mergulhão em frente ao
Posto Shell em substituição ao atual
retorno;

Construção de retorno na Av. Almirante
Álvaro Alberto em frente ao Fashion Mall;

Recuperação da cerca dos terrenos da
Avenida Niemeyer para evitar invasões;

Retirada dos terminais de ônibus
instalados na Av. Aquarela do Brasil;

Colocação de redutores de velocidade na
“curva da morte” na Estrada do Joá;

Criação de “Via Expressa” em frente ao
Vidigal para aliviar o trânsito da Av.
Niemeyer;

Acompanhamento das obras do novo
Elevado do Joá e de túneis novos;

Término das obras da Estação do Metrô
São Conrado e acessos;

Urbanização e saneamento das áreas no
entorno da Estação do Metrô e
adjacências;

Continuidade do combate às invasões da
mata, áreas de risco, áreas de proteção
ambiental e crescimento desordenado
das favelas;
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Continuidade do combate à desordem
pública;

Continuidade de processos judiciais e do
Minis tér io Públ ico contra atos
prejudiciais ao bairro;

Implantação do projeto de construção de
uma pista de skate na praia;

Projeto de melhorias no sistema de
iluminação da Praia de São Conrado;

Definição do projeto de recuperação do
esqueleto do Gávea Tourist na Estrada da
Canoa;

Acompanhamento de processo e obras
de reativação do prédio do Hotel
Nacional;

I m p l a n t a ç ã o d o p r o j e t o d e
monitoramento do bairro com câmeras
de vigilância;

Implantação de sinalizações, já
aprovadas, como lombadas, e passagens
para pedestres em “speed table” em
logradouros do bairro;

Plantio de árvores doadas em forma de
compensação ambiental por empresas
que executam obras no bairro.

A Diretoria da Amasco, em reunião realizada em sua sede, determinou que as
metas principais a serem alcançadas em 2015 são:

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 e-mail amasco@amasco.org.br ou
compareça a uma de nossas reuniões.

Äque... nos fundos do Fórum do Rio de Janeiro
existe um Plantão Judiciário, que funciona 24
horas, inclusive fins de semana e feriados? Ele
serve para resolver diversos problemas,
principalmente relacionados a atendimento de
PLANOS DE SAÚDE.

Se você precisa de uma cirurgia de emergência
com colocação de prótese, e seu plano de saúde
não quer liberar a cirurgia, você pode recorrer a
esse Plantão Judiciário.

Os servidores darão todas as orientações de
como proceder e, se for necessário, eles mesmos
farão contato com o hospital e o plano de saúde
para solucionar o problema.

Telefone de contato do Plantão (21) 3133-4144.

Äque... nos fundos do Fórum do Rio de Janeiro
existe um Plantão Judiciário, que funciona 24
horas, inclusive fins de semana e feriados? Ele
serve para resolver diversos problemas,
principalmente relacionados a atendimento de
PLANOS DE SAÚDE.

Se você precisa de uma cirurgia de emergência
com colocação de prótese, e seu plano de saúde
não quer liberar a cirurgia, você pode recorrer a
esse Plantão Judiciário.

Os servidores darão todas as orientações de
como proceder e, se for necessário, eles mesmos
farão contato com o hospital e o plano de saúde
para solucionar o problema.

Telefone de contato do Plantão (21) 3133-4144.

JAN A MAR 2015 | INFORME SÃO CONRADO

ENG. LUIZ CATTAPAN
CREA 15126-D

AUTO - VISTORIA PREDIAL

Tel:. (21) E-mail: cattapan@globo.com99617.5661

Área protegida e limpinha!

Por solicitação da Amasco, a COMLURB deu uma geral nas áreas
protegidas por grades em baixo do Viaduto Mestre Manoel. Foram
limpas as canaletas de água existentes no local, bem como realizada a
retiradade uma grande quantidade de lixo e apetrechos de moradores
de rua que estavam começando a ocupar o local.

Essa área foi gradeada pela Amasco e está sob administração da
COMLURB e da XXVII Região Administrativa da Rocinha. A Amasco
está de olho!

COMLURB EM AÇÃO

A Amasco deixa aqui seus sinceros

agradecimentos ao lote V do Village São

Conrado, que atendendo pedido da

Associação recuperou e pintou o guarda

corpo e as grades que margeiam a ponte que

liga o Village ao Fashion Mall. Esta é mais

uma demonstração de espirito comunitário.

Agradecimentos ao Village São Conrado


