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AMASCO EM AÇÃO
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SÃO CONRADO PRESENTE - Reunião com o
Coronel Felipe, da Casa Civil, sobre orçamento
para possível implantação do projeto de
segurança São Conrado Presente. Em
05/10/2017.

GÁVEA GOLFE - Reunião realizada para tratar
de assuntos relativos as construções existentes
em terrenos do Gávea, junto à mata, possíveis
invasões e realizações de festas com som
altíssimo, músicas funks e outras. Em
10/10/2017.

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS -
ARBORIZAÇÃO Reunião realizada em frente
a Churrascaria Oasis para vistoria nos Jardins
do canteiro central, que necessitam de rega e
replantio de algumas árvores e arborizações.
Em 23/10/2017.

ACORDA, RIO! - Reunião realizada no Hotel

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:

Royal Tulip com diversos representantes de
associações de moradores do Rio de Janeiro,
quando foi debatida a questão do aumento do
IPTU, aprovado recentemente pela Câmara de
Vereadores do Rio de Janeiro. O movimento
“Acorda, Rio!” foi criado para organizar ações
de repúdio ao citado aumento, divulgar os
nomes dos vereadores que votaram a favor,
contrariando os interesses da população e
cobrar do prefeito providências para impedir a
desordem urbana que está sendo instalada na
cidade. Em 24/10/2017.

ACORDA, RIO! - Reunião realizada pelo grupo
de trabalho do movimento “Acorda, Rio!” para
delinear ações a serem executadas pelo
movimento. Em 06/11/2017.

CET-RIO - Reunião realizada com André
Ormond, da CET-Rio, onde foi tratado o possível
recuo do radar da Autoestrada Lagoa-Barra, em
frente à rua Herbert Moses, o funcionamento do
radar da Av. Niemeyer, a colocação de quebra-
molas na Estrada da Gávea, a sincronização dos
sinais da Av. Aquarela do Brasil e a implantação
de novo retorno na Autoestrada Lagoa-Barra. Em
09/11/2017.

23º BPM - Reunião com o novo comandante do
23º Batalhão de Policia Militar, Coronel Ruy
Sergio França de Oliveira, que convidou
representantes de todas as Associações de sua
área de atuação para participarem desse
encontro na sede do Batalhão. Em 10/11/2017.

FASHION MALL - Reunião realizada para tratar
assuntos relativos ao entorno do Shopping,
como pintura da faixa de pedestres, criação de
rampa par cadeirantes e delimitação da área de
estacionamento de motocicletas. Em
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13/11/2017.

ACORDA, RIO! - Reunião realizada pelo grupo
de trabalho do movimento “Acorda, Rio!” para
delinear ações a serem executadas pelo
movimento. Em 23/11/2017.

ACORDA, RIO! - Reunião realizada com o
Superintendente da Zona Sul, Marcelo
Maywald, para percorrer o bairro e tomar
conhecimento dos problemas do dia a dia e
poder atender o bairro com eficiência. Em
24/11/2017.

ACORDA, RIO! - Manifestação em frente ao
Hotel Copacabana Palace, com cartazes que
estampavam o rosto dos vereadores que
votaram a favor do aumento do IPTU e outras
reivindicações de ordem urbana. Em
26/11/2017.

C O N S E L H O C O M U N I T Á R I O D E
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 na
busca por um aprimoramento na segurança e na
manutenção do bairro. Os encontros ocorrem
na última quinta-feira de cada mês. Em
30/11/2017..
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Lembramos que as reuniões da Diretoria da

Amasco são abertas aos moradores e,

principalmente, aos Conselheiros. Elas

ocorrem todas as terças-feiras, 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.
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O balanço que fica localizado na Praça São Conrado já está
quebrado, possivelmente por falta de manutenção ou
vandalismo.

A Amasco já solicitou a Fundação Parques e Jardins e a
Superintendência da Zona Sul o conserto desse importante
instrumento de diversão das crianças que frequentam a
Praça.

Vamos continuar cobrando a solução do problema.

Balanço localizado na Praça São Conrado

BALANÇO
QUEBRADO

Conforme mostra a fotografia da matéria, os bancos do
calçadão da orla de São Conrado estão em sua maioria
corroídos pelo tempo e com suas ferragens à mostra.

Já encaminhamos para a Divisão de Conservação da área do
bairro, a 6ª Gerência de Conservação do Alto Boa Vista, que
vem realizando um ótimo trabalho de recuperação das
placas de concreto do calçadão e das rampas, para que
inclua também, a recuperação dos bancos.

Calçadão da praia

BANCOS DO
CALÇADÃO CORROÍDOS


