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AMASCO EM AÇÃO
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TRÂNSITO.

TERMINAIS DE ÔNIBUS NA NIEMEYER.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

HOTEL NACIONAL.

A Amasco esteve reunida com
representantes da subprefeitura da Zona Sul e da
CET-Rio, tratando das sugestões de mobilidade
interna, a fim de melhorar o trânsito do bairro. A
iniciativa faz parte do projeto apresentado pela
Associação no início deste ano. Em 14/07/2016.

A
Amasco esteve em reunião realizada no
Condominio Costa Verde, Av. Niemeyer, 925,
com os moradores da região para tratar dos
problemas ocasionados pela colocação dos
terminais de ônibus na Avenida Niemeyer. Em
10/08/2016.

A Amasco esteve reunida com o secretário de
Transportes, Alexandre Sansão, para tratar da
retirada dos pontos finais de ônibus da Avenida
Niemeyer e fazer sugestões de outros locais, fora
do bairro, para essa transferência. Em
14/09/2016.

A Amasco tem feito visitas
semanais as obras de revitalização do Hotel
Nacional e tem levado grupos de moradores

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:

para conhecer o que está sendo feito e como está
essa revitalização. As pessoas que têm
participado dessas visitas estão encantadas e
surpresas com a qualidade do empreendimento.
Em 22/09/2016.

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 22/09/2016.

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.

C O N S E L H O C O M U N I T Á R I O D E
SEGURANÇA.

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.
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MORADORES DO BAIRRO DE SÃO CONRADO IRÃO FAZER UMA
MANIFESTAÇÃO CONTRA REFORMA DO HOTEL NACIONAL

GALERIA DE ESGOTO DE SÃO CONRADO ROMPE NOVAMENTE

MANIFESTAÇÃO EM SÃO CONRADO

FIM DA LINHA

GALERIA POLÊMICA EM SÃO CONRADO

Entrevista na Rádio BandNews FM Rio, 1ª edição, 12/07/2016

Entrevista na Rádio BandNews FM Rio, 1ª edição, 21/07/2016

Jornal Povo – 05/08/2016

Jornal Globo Barra – 11/08/2016

Jornal Globo Barra – 18/08/2016

Matéria fala sobre manifestação de um grupo de moradores contra construção
de duas torres residenciais na laje do atual centro de convenções. O presidente
José Britz disse que é um direito de todos se manifestarem e que a Amasco não
pode ser contra ou a favor de um projeto que não está aprovado. Destacou
ainda, que a Associação pensa no bairro em sua totalidade coletiva fazendo o
intercâmbio nas divergências.

Matéria fala sobre rompimento da galeria de cintura recém construída na praia
do Pepino e que leva águas pluviais para o costão. A galeria estava bloqueada
por pedras e destruída pela ressaca. Segundo o Presidente José Britz, se faz
necessário refazer o projeto com laje estaqueada, pois os blocos utilizados
estavam sob a areia.

Nota no Informe do Povo alerta para manifestação que seria feita e foi feita por
moradores da Av. Niemeyer e apoiada pela Amasco contra a colocação de
terminais de ônibus na Niemeyer entre os números 769 e 925. A manifestação
foi realizada ao lado da Elevatória da CEDAE.

Matéria fala que a Prefeitura transferiu os pontos finais de ônibus para a
Avenida Niemeyer e que os moradores não querem pontos finais no bairro. A
Secretaria de Transportes prometeu avaliar o pleito dos moradores sobre a
retirada das linhas do local. Amasco diz não ser contra os pontos de parada,
mas ponto final acaba virando rodoviária.

Matéria fala que moradores estão preocupados com o estado de tubulação que

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

desemboca na praia, enquanto a Rio-Águas minimiza questão. Amasco teme
uma nova língua negra na praia e Rio-Águas diz que tem monitorado a
situação e que não verificou nenhum dano estrutural.

Matéria fala da inauguração do trecho da ciclovia Tim Maia, de São Conrado
para a Barra e da futura reinauguração da ciclovia do trecho da Niemeyer,
sentido Leblon, que havia desabado. Fala também do canteiro de obras na
Praça São Conrado que ainda está cercada por tapumes, o que tem gerado
reclamação de moradores. Fala que a Fundação Parques e Jardins foi
procurada, mas não responde porque a Praça ainda não foi recuperada. A
Odebrecht é a responsável pela recuperação, mas projeto ainda não foi
aprovado.

Matéria fala que moradores de São Conrado realizaram protesto contra
paralisação da obra de ampliação da estação elevatória da Cedae. Diz que
Amasco se reuniu diversas vezes com o presidente da Cedae e nada adiantou.
Amasco confeccionou uma faixa com dizeres: “Cedae por que essa vergonha?
Obras da elevatória paradas há dois anos!! Um crime contra nosso bairro”.

Jornal da BandNews 1ª edição – 05/09/2016

Jornal Globo Barra – 15/09/2016

CANTEIRO DE OBRAS EM SÃO CONRADO

CLAMOR POR SANEAMENTO BÁSICO


