AMASCO EM AÇÃO

A AMASCO, sempre que
possível, tem interagido
diretamente com as
autoridades públicas para
b u s ca r a s s o l u çõ es d o s
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 EDIFICIO MEDITERRANE - Moradores da
Estrada do Joá e adjacência. Foi feita uma
pequena manifestação onde discutiu-se a
criação de novos retornos na autoestrada Lagoa
Barra e o fechamento do retorno em frente ao
Posto Shell. Tais medidas prejudicariam o
acesso as ruas Embaixador Gabriel Landa e
Coronel Ribeiro Gomes, além da Igreja e
comercio local. Ficou decidido estudar
alternativas e falar com o Prefeito. Em
08/01/2016.
a REUNIÃO COM O PREFEITO NO HOTEL
TULIP - Prefeito, Secretário Municipal de
Transportes e Moradores. Foram tratados

assuntos relativos à questão dos retornos da
autoestrada. O Prefeito e o Secretário já tinham
ciência do problema e apresentaram a criação
de um novo retorno que atenda a demanda
solicitada em substituição ao fechamento do
retorno em frente ao Posto Shell. Se
comprometeram a só fechar o retorno atual,
após a construção do novo retorno. Outras
ações de mobilidade interna também foram
discutidas e novas sugestão serão enviadas a
Prefeitura. Em 17/01/2016.
a REUNIÃO COM CEDAE - Presidente da
CEDAE. Foram tratados assuntos em relação a
paralisação das obras de modernização da
Elevatória da Niemeyer. Foi dito ao Presidente
da CEDAE que sem o pleno funcionamento da
Elevatória, todas as obras que foram realizadas
pela Prefeitura de nada adiantariam. Ele
reconheceu, disse que tiveram problemas de
contrato e informou que as obras seriam
retomadas em uma semana. Em 01/02/2016.
a REUNIÃO NA CEDAE - Presidente da CEDAE e
Instituições. A Amasco foi convidada por
representante do Instituto E para essa reunião
com a CEDAE onde seriam tratados assuntos
referentes ao plano de despoluição da praia de
São Conrado. Estavam presentes o Instituto E, a
Fundação SOS Mata Atlântica e o grupo
Salvemos São Conrado. Britz disse que todos os
presentes desconheciam o projeto de
saneamento da Rocinha inserido no PAC2 e
fundamental para a despoluição da praia. Após
várias discussões a Amasco ficou de enviar o
projeto do PAC2 a todos os presentes. Em
25/02/2016.
a BIBLIOTECA DA ROCINHA - CEDAE e Viva
Rio. A reunião foi para tratar dos problemas do
saneamento da Rocinha com a captação do
esgoto e do lixo. Foi falado do projeto inserido
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no PAC2 que é muito bom e precisa sair do
papel. Em 07/03/2016.
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 terceira 5ª feira de cada
mês. Em 25/02/2016.
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.

QUER FALAR
COM A AMASCO?
A COMUNICAÇÃO DOS MORADORES
DE SÃO CONRADO COM A AMASCO
MELHORA A CADA DIA QUE PASSA.

Telefones: 3322-0421 e 3322-0130
F
E-mail: amasco@amasco.org.br
F
Site: www.amasco.org.br
F
Facebook: www.facebook.com/
F
saoconrado.amasco

OPERAÇÃO DA
PREFEITURA

“Formando Pessoas”

Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Prepara para o Vestibular com excelente resultado comprovado
Até cadeiras foram retiradas
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E

m razão da reclamação de moradores, a VI Região Administrativa
e a Secretaria Municipal de Ordem Pública - SEOP, em operação
conjunta com a CRS - GM Rio, em 22/03, retiram os ambulantes que
montaram diversas barracas no mini terminal de ônibus no ínicio da
Estrada do Joá. Segunda a RA a rotina será mantida no local.

