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CRESCIMENTO DESGOVERNADO E DESTRUIÇÃO DE ÁREA VERDE É AMEAÇA DE DESASTRE
NA ROCINHA

Reportagem fala sobre o crescimento desordenado da Rocinha e que as construções irregulares são
ameaças para moradores da Rocinha, podendo causar um desastre ambiental. O crescimento
desordenado não respeita a resolução municipal de preservação ambiental. A destruição da área
verde pode causar desastres em caso de chuva, segundo um estudo feito com a ajuda dos próprios
moradores. José Britz – Presidente da Amasco participou desta reportagem. O link desta reportagem
está no portal R7. Link: http://videos.r7.com/crescimento-desgovernado-e-destruicao-de-area-
verde-e-ameaca-de-desastre-na-rocinha/idmedia/5593d3350cf28b3502876c61.html

SEM LÍNGUA-NEGRA?

Nota fala da participação do Prefeito Eduardo Paes em evento que lotou o teatro do Fashion Mall,
quando ele garantiu que a praia de São Conrado estará livre da língua-negra e limpíssima no
próximo verão. José Britz duvida e diz que obra da Cedae está parada há um ano e parece que não
vai terminar logo.

SEM QUEBRA-MOLAS ATÉ OS JOGOS DE 2016

Matéria fala que Prefeitura retirou provisoriamente seis lombadas da Estrada da Gávea e moradores
pedem instalação de radares. Os quebra-molas foram retirados para receber competição de
ciclismo. A Amasco reclamou e solicitou instalação de radares para coibirem o excesso de
velocidade dos veículos. Cet-Rio disse que quebra-molas só seriam recolocados após as olimpíadas.

LOMBADAS DE VOLTA À ESTRADA DA GÁVEA

Matéria fala que após reclamação da Amasco, prefeitura recoloca quebra-molas que foram retirados
para evento de ciclismo. Local é travessia de escolares. Subprefeitura disse que volta dos quebra-
molas foi em razão das queixas da Amasco.

EM BUSCA DE NOVA PISTA

Matéria fala que Associação do Voo Livre quer aproveitar canteiro de obra para fazer rampa de
escolinha. O Presidente do Voo Livre, Chico Santos, disse que não precisa nada complexo, apenas
criar um declive natural e gramar a área. Segundo Chico, a ABVL perdeu 30% de seus associados
com o fechamento da rampa onde hoje está o novo Túnel da Grota Funda.

Rede Record ! Jornal RJ no Ar - 01/07/2015 às 12h20.

Jornal Globo Barra ! Coluna Área Vip de Marcia Romão - 05/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 09/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 23/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 23/07/2015.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA
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é de suma importância você ter em

casa número do IMEI do seu celular? Segundo
as autoridades de segurança presentes à
reunião da Amasco no Hotel Royal Tulip, em
caso de roubo você pode bloquear a
utilização do aparelho por bandidos e outros.
Esse número fica na caixa do aparelho ou
discando no aparelho *#06#

As autoridades alertam também para não
desfazer os locais onde houver furtos ou
roubos. Isolar e aguardar a polícia, que pode
encontrar uma digital ou qualquer artefato
que ajude na investigação e identificação do
criminoso. Vamos colaborar e agir?

segundo a Assessoria de

Comunicação do Vereador Carlo Caiado, a
Câmara de Vereadores reduziu de 65 para 60
a n o s o d i r e i t o à g r a t u i d a d e d e
estacionamento público no Rio?

Em segunda discussão foi aprovado o projeto
de lei nº 232/2013, de autoria dos vereadores
Carlo Caiado, Cesar Maia e Dr. Carlos
Eduardo, que reduz de 65 para 60 anos o
direito de gratuidade para idosos em

VOCÊ SABIA...?

PARA 2015

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

“É o que nós pensamos que sabemos
que nos impede de aprender”.

(Claude Bernard  médico)

estacionamentos no Rio.

A nova legislação tem por objetivo fazer uma
correção na lei nº 5.477/2012, que institui o
Cartão de Gratuidade de Estacionamento
para idosos em espaço público, adequando
ao que prevê o Estatuto do Idoso, que
considera idoso o cidadão a partir de 60 anos.
A nova legislação vai facilitar ainda o acesso
ao cartão, não somente para o idoso que vai
usar o cartão para a gratuidade em logradouro
público, mas também para o idoso que vai
usar o cartão para a identificação nos
estacionamentos de estabelecimentos
privados que tenham a destinação de vagas
para idosos.

Outra mudança importante que será
implementada na lei, é a possibilidade de o
idoso requerer o benefício através da internet.
“O projeto tem por objetivo fazer uma
correção na lei e na oportunidade,
estabelecer a comodidade de o idoso não
precisar se deslocar para requerer o
benefício.

O projeto seguiu para a sansão do prefeito,
com prazo de 15 dias para se posicionar.

METAS DA
AMASCO
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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;

Continuidade do combate à desordem
pública;

Continuidade de processos judiciais e do
Ministério Público 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;

Implantação do projeto de 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.


