
Amasco acionou a direção do Hotel que

informou não ter conhecimento dos fatos,

mas que ia apurar e solicitar ao administrador

do prédio que não permita essa atividade nas

dependências do Hotel.

Por intervenção da Amasco e após diversas

reuniões com a Riotour e representantes dos

blocos carnavalescos, a Prefeitura cercou

todos os canteiros da orla junto aos edifícios

para evitar depredação do patrimônio

público e privado durante os desfiles dos

Blocos Carnavalescos no período do

Carnaval, além de aumentar a segurança para

os foliões e moradores.

A Amasco continua alertando as autoridades

sobre o grave problema do crescimento

desordenado das comunidades no entorno de

São Conrado. Os alertas tem sido matéria do

Globo que enuncia a invasão das encostas,

áreas e risco e áreas de proteção ambiental.

São Conrado corre o sério risco e se tornar o

complexo das favelas da Zona Sul.

Moradores da Estrada do Joá e Rua Iposeira

estão reclamando, e com razão, do perigo

permanente na curva conhecida como “curva

da morte” que já causou diversos acidentes,

até com vítimas fatais. A Cet-Rio já foi

acionada para implantação de sinalização de

redução de velocidade, mas ainda não

resolveu o problema. Acorda Cet-Rio!

Em 27 de Janeiro de 2015, a AMAR -
Associação dos Moradores e Amigos do
Tijucamar e Jardim Oceânico, conferiu ao
Presidente da Amasco, José Britz, o Diploma
de Sócio Honorário, em homenagem a sua
contribuição e participação de forma
relevante para consecução dos objetivos da
AMAR.

Atendendo à solicitação da Amasco, a 6ª
Gerência de Conservação do Alto da Boa
Vista desobstruiu e trocou as grades de todos
os ralos de águas pluviais que ficam sob a
passagem do Hotel Nacional e que estavam
completamente assoreados, ocasionando
enormes poças de água quando chovia.
Obrigado conservação!

A pedido da Amasco, a Comlurb realizou
uma limpeza total na área cercada sob o
Viaduto Mestre Manoel. Foram retiradas
várias tralhas que eram guardadas dentro da
cerca colocada pela Amasco há anos atrás e
que estava sob a guarda da Comlurb e da
Região Administrativa da Rocinha. A RA
apoiou e participou da operação de limpeza.
Todas as canaletas de água foram
desobstruídas. Parabéns Comlurb e XXVII RA
da Rocinha!

Alertada por moradores de que ambulantes
da praia estava guardando carrocinhas,
cadeiras, mesas e mercadorias nas
dependências do prédio do Hotel Nacional, a

CURTAS

“O segredo do sucesso na vida é saber aproveitar uma chance”.
(Benjamin Disraeli - Escritor)

VAMOS MANTER NOSSO BAIRRO E CIDADE LIMPOS?
Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia:
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Não jogar lixo na rua. Procurar a coletora mais próxima. Se não achar, levar o lixo para
casa e colocar na lixeira, depois de ensacar e depositar ao lado de seu portão nos dias de coleta
da COMLURB. A Cidade, a Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente agradecem.

Calçada conservada é dever de todos! Conservar sua calçada, não deixar lixo, nem
buracos é ter uma atitude consciente. Além de enfear o bairro você pode causar acidentes,
como torções de pés e tombos de transeuntes.

Não deixe que os animais que você conduz sujem as calçadas. Caso você não
consiga educar seu animalzinho de estimação, carregue sempre um saco plástico para recolher
os dejetos e evite danos desagradáveis ao pisar em uma caca. Você pode ser a próxima vítima!

Não destrua árvores! Além de sua beleza natural, elas têm a capacidade de melhorar a
qualidade do ar, o que contribui para nossa qualidade de vida. Elas serão importantes quando o
verão chegar. Nada como uma boa sombra em dias quentes.

Não destrua as lixeiras e papeleiras (maioria laranja) colocadas nas ruas da cidade!
Elas são de suma importância para manutenção da limpeza de nossas vias. Quando você tiver
um lixo, onde irá depositá-lo se não tiver uma lixeira por perto?

Não suje sua praia! Não leve seu animal de estimação na areia, pois isso pode contribuir
para a transmissão de doenças por conta de dejetos e bactérias deixadas por eles. Evite
piqueniques na areia. Se o fizer, recolha todo o lixo produzido e o despeje na lixeira mais
próxima. Em último caso leve para casa e coloque em sua lixeira.

Reduza a velocidade onde houver travessia de pedestres, não avance os sinais de
trânsito, respeite as placas de sinalizações e assim você estará respeitando a vida. Lembre-se,
que na multidão que atravessa as ruas, pode estar algum ente querido de sua convivência.

Pequenas atitudes podem contribuir para uma melhor qualidade de vida para todos!

ONTEM E HOJE

A pós quatro anos de luta, finalmente, a
Prefeitura do Rio concluiu as obras de

recuperação do calçadão da praia, no deck,
em frente ao prédio do Hotel Nacional.

Em 2011, as fortes ressacas danificaram a
galeria embaixo do deck e criaram vários
afundamentos no calçadão, além do despejo
contínuo de esgoto na praia.

A Rio Águas desenvolveu um projeto de
estaqueamento da laje principal a fim de
evitar novos afundamentos da galeria e do
calçadão.

Em reportagem feita em dezembro de 2014, o
RJTV reuniu a Diretoria da Amasco, a Rio
Águas, representantes do grupo “Salvemos
São Conrado” e usuários da praia. Foi definido
um calendário de cobranças, e a obra foi
entregue concluída para a população.

A obra foi completada com a construção de
uma nova rampa de acesso para os surfistas e
novo gradeamento em torno do deck.

As fotografias, abaixo, mostram o calçadão,
primeiro, destruído e como ficou depois das
obras. Parabéns para todos nós! E fica
registrado, aqui, um agradecimento especial
ao RJTV que esteve o tempo todo nesta luta ao
lado os moradores, ao empenho da Rio Águas
na solução do problema, ao grupo “Salvemos
São Conrado” e aos nossos moradores que
participaram ativamente desta luta.

Crateras no calçadão em 2012

Calçadão recuperado em 2014

OBRAS DO
CALÇADÃO

CONCLUÍDAS!


