AMASCO EM AÇÃO
A AMASCO, sempre que possível,
tem interagido diretamente com
as autoridades públicas para
buscar as soluções dos
problemas, sem passar por
intermediários hierárquicos.
Isso demanda tempo e
persistência, pois as agendas
governamentais são, quase
sempre, lotadas. Nas últimas
semanas a AMASCO esteve nas
seguintes reuniões de trabalho:
a A AMASCO foi informada oficialmente, que
haveria uma licitação no mês de junho para a
implementação do novo retorno na Autoestrada
( a l t u r a d o G á v e a G o l f ) .
A implementação desta opção à circulação no
bairro deu-se após forte mobilização dos
moradores e da atuação da AMASCO, junto à
Prefeitura e também junto aos veículos de
comunicação (especialmente a mídia impressa).
Conseguiu-se impedir o fechamento do retorno
atual (na altura da Paróquia de São Conrado) o
que prejudicaria centenas de pessoas. Graças a
essa mobilização, o retorno só será fechado

após a construção do novo retorno. Daremos
mais detalhes assim que formos notificados pela
Prefeitura. Em 31/05/2016.
a ORLA RIO – Quiosques da Orla. A Amasco
solicitou reunião com o sr. João Marcelo Barreto
para falar sobre o quiosque abandonado no
calçadão e da possibilidade da construção de
quiosque turístico no final da praia no Pepino,
nos moldes dos que estão sendo feitos em outros
bairros. Em 25/05/2016.
a IPHAN – Hotel Gávea Tourist. A Amasco
solicitou reunião ao Iphan para conversar e
obter informações sobre o andamento do
projeto e do licenciamento para revitalização do
prédio do Gávea Tourist, situado na Estrada da
Canoa. Em 30/05/2016.
a HOTEL NACIONAL – Obras de Revitalização.
A Amasco tem realizado reuniões e feito visitas
as obras do hotel, de forma a acompanhar de
perto o que está sendo feito e poder informar
todo o andamento da obra aos moradores do
bairro. Em 06/06/2016.
a HOTEL ROYAL TULIP – Nova Gerência. A
Amasco esteve reunida com o novo Gerente do
Hotel, para conhecê-lo pessoalmente e
apresentar a Amasco e sua importância na luta
pelas melhorias para o bairro e poder continuar
contando com a parceria do hotel nessa luta. Em
08/06/2016.
a SUBPREFEITURA DA ZONA SUL – Problemas
do Bairro. A Amasco esteve reunida com o novo

subprefeito, Heitor Wegmann Jr., para conhecêlo pessoalmente e tratar de diversos assuntos,
como por exemplo ordem pública e demais
demandas relacionadas ao bairro. Em
08/06/2016.
a TERRENO DA NIEMEYER, 999 – Onde estão os
barracões do Metrô. A Amasco soube que o
terreno foi vendido e fez contatos com o novo
proprietário. A associação agendou uma
reunião para conhecê-lo e saber qual a
utilização que ele pretende dar ao terreno. O
terreno era da massa falida. A preocupação é
saber se o terreno será utilizado dentro da
legislação vigente. Em 09/06/2016.
aCONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA – Delegados da 11ª, 14ª e 15ª
Delegacias da Polícia Civil, o Comandante do
23º Batalhão de Polícia Militar e a Guarda
Municipal. Mantemos atuação constante
sempre na busca de um aprimoramento na
segurança e manutenção do bairro. Os
encontros ocorrem na última 5ª feira de cada
mês. Em 30/06/2016.
Lembramos que as reuniões da Diretoria da
Amasco são abertas aos moradores e,
principalmente, aos Conselheiros. Elas ocorrem
toda terça-feira, às 17h30, na sede da AMASCO, no
Fashion Mall.
Venha discutir os problemas e, acima de tudo,
propor soluções criativas e viáveis. Junte-se à
nossa frente de batalha e seja um associado da
AMASCO.

PREFEITURA REALIZA OPERAÇÕES DE ORDEM PÚBLICA

A

Prefeitura através da
Secretária de Ordem
Pública, da Secretaria de
Desenvolvimento Social, da
Guarda Municipal e apoiada pela
Policia Militar, tem realizado
operações para manutenção da
ordem pública nas áreas recém
urbanizadas pelo Metrô, nas
adjacências da Estação São
Conrado. É o comércio
ambulante irregular,
estacionamento de vans e
automóveis em locais proibidos
e outras desordens. Essa é uma
ação de cidadania!

Comercio ambulante em baixo do Viaduto Mestre Manoel

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

Novo número de Whatsapp da AMASCO

99577-3851

24 Horas

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO
Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico
CONSERTOS DE FECHADURAS

3322.7528 (Horário Comercial) e 7814.8889 ID-6678*20
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100
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