
CALÇADA CONSERVADA

DEVER DE TODOS” visa

conscientizar aos síndicos de

edifícios, comerciantes e

residências, para a

importância de manter suas

calçadas em bom estado de

conservação...

“
Confira matéria completa no site da Amasco:

w w w . a m a s c o . o r g . b r

I - Ordem Urbana

II - Obras Públicas

A Amasco solicitou à Prefeitura que fosse
montada operações de ordem urbana nas áreas
que foram urbanizadas pelo Metrô e que já
estão sendo ocupadas por ambulantes, vans e
outra desordens.

A Amasco solicitou também a continuidade das
operações para manter a manutenção da
urbanização executada pelo Metrô.

A Subprefeitura, a Administração Regional, a
Secretária de Ordem Pública, a Guarda
Municipal e a Secretaria e Desenvolvimento
Social, fizeram uma operação no entorno a
Estação São Conrado e embaixo do Viaduto
Mestre Manoel. Retiram toda a baderna que
começava a se formar.

A subprefeitura comunicou que as operações
serão mantidas para o bem da ordem pública.

A Amasco está permanentemente na cobrança
das ações.

Muitas obras públicas, que vão melhorar as
condições de vida em nosso bairro, estão em
sua fase de conclusão e seus canteiros de obra
estão começando a ser desmontados.

Precisamos ficar atentos para recebermos de
volta estes locais e seus entornos em perfeitas
condições, caso contrário teremos dificuldades
para conseguir os acertos necessários após o
recebimento definitivo das obras por parte da
Prefeitura ou do Estado. Chamamos sua atenção
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QUER FALAR
COM A AMASCO?
A COMUNICAÇÃO DOS MORADORES
DE SÃO CONRADO COM A AMASCO
MELHORA A CADA DIA QUE PASSA.

F

F

F

F

F

3322-0421 e 3322-0130

amasco@amasco.org.br

www.amasco.org.br

www.facebook.com/
saoconrado.amasco

99577.3851

Telefones

E-mail

Site:

Facebook

:

:

:

Whatsapp:

COMUNICADOS DA AMASCO
principalmente para as praças, calçadas,
condições do asfalto, dentre outras.

Ao constatar qualquer problema desse tipo,
solicitamos que enviem imediatamente uma
descrição do fato, possivelmente acompanhada
de fotos, para o e-mail da AMASCO,
amasco@amasco.org.br .

A AMASCO foi informada oficialmente, que
haverá uma licitação no mês de junho para a
implementação do novo retorno na Autoestrada
(altura do Gávea Golf).

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.

As obras de saneamento executadas no bairro
ainda não foram interligadas, pois as obras de

III - Retorno da Autoestrada Lagoa-
Barra

IV - Obras da CEDAE

revitalização e ampliação da Elevatória da
CEDAE, que fica na Avenida Niemeyer, vital
para o bombeamento do esgoto para o
emissário do Leblon e que estão paralisadas a
quase dois anos, continuam paralisadas.

A Amasco promoveu recentemente duas
reuniões com a Presidência da CEDAE. Na
última reunião eles ficaram de reiniciar as obras
no mês de abril.

Com a falência do Estado, nos vemos com um
grande abacaxi nas mãos.

Evidentemente que não vamos desistir e vamos
continuar cobrando essa importante obra para a
melhoria da balneabilidade de nossa praia.

Se você morador tiver alguma influência com
escalões do Governo e puder ajudar nessa
empreitada a Amasco agradece.

P or solicitação da Amasco, a 6ª Gerência de
Conservação e Obras do Alto da Boa Vista, que

atende a área de São Conrado, fez o levantamento do
meio-fio e a reposição das pedras portuguesas na calçada
da Estrada do Joá, junto a lombada que estava sendo
utilizada por motociclistas como rampa de retorno pela
Autoestrada Lagoa-Barra, ao invés de irem até o retorno no
início da Estrada da Canoa. Haviam várias reclamações de
moradores sobre essa situação irregular praticada pelos
motociclistas. Parabéns a Gerência de Conservação!

GERÊNCIA DE
CONSERVAÇÃO EM AÇÃO

Funcionário da Conservação colocando barreira necessária

Anuncie no

Informe São Conrado

Contato: 3322.0421 ou pelo
e-mail: amasco@amasco.org.br


