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AMASCO EM AÇÃO
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NOVO ADMINISTRADOR REGIONAL -
Reunião com o novo administrador Regional
da VI Região Administrativa, onde foram
discutidos assuntos de interesse do bairro. Em
02/01/2018.

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Reunião com a
assessoria de imprensa da Amasco, Canal A
Comunicação onde foram elaboradas ações de
mídias em prol da imagem do bairro. Em
04/01/2018.

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:
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IPTU 2018 - Reunião com o deputado Luiz
Paulo Corrêa da Rocha, onde foram discutidos
os processos por ele implementados contra o
aumento abusivo do IPTU e as novas propostas
ao projeto. Em 09/01/2018.

MOVIMENTO ACORDA RIO - Reunião
realizada na Câmara Comunitária da Barra para
traçar ações do movimento “Acorda Rio”,
criado para combater o aumento abusivo do
IPTU 2018. Em 10/01/2018.

ASSESSORIA DE IMPRENSA - Reunião com
equipe da assessoria de imprensa da Amasco
para encampar novas ferramentas de mídias
visando um maior poder de comunicação da
Amasco com seus associados e a imprensa em
geral. Em 22/01/2018.

ANIVERSÁRIO DA AMAR – Comemoração dos
35 anos de existência da AMAR – Associação
dos Moradores do Jardim Oceânico e
Adjacências, realizada no BARRALERTA. Em
24/01/2018.

SECRETÁRIA DE CONSERVAÇÃO E RIO
ÁGUAS – Reunião realizada na SECOMSERMA
com secretário de Conservação e o presidente
da Rio Águas para tratar dos problemas
ocorridos na galeria de cintura do Pepino e
saber se existe novo projeto para melhorias na
capitação das saídas de águas na praia e outras
ações para o local. Em 15/03/2018.
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SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA SUL –
Reunião realizada com Marcelo Maywald e
representantes da CET-Rio quando foram
tratados assuntos de sinalizações no bairro.
Quebra-molas, sinais retornos etc. Em
21/03/2018.

C O N S E L H O C O M U N I T Á R I O D E
SEGURANÇA – Reuniões com Delegados da
11ª, 14ª e 15ª Delegacias da Polícia Civil, com
Comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar
e a Guarda Municipal. Mantemos atuação
constante na busca por um aprimoramento na
segurança e manutenção do bairro. Os
encontros ocorrem na última quinta-feira de
cada mês. Em 28/03/2018.

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.

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.

O balanço que fica localizado na Praça São Conrado continua quebrado,
possivelmente por falta de manutenção.

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 CONTINUA QUEBRADO

Balanço localizado na Praça São Conrado

P or solicitação da Amasco, a 6ª Gerência de Conservação do Alto
da Boa Vista, após as intensas chuvas que causaram alagamentos

em vários pontos do bairro, realizaram a desobstrução de bueiros nas
ruas Julieta Niemeyer, Engenheiro Álvaro Niemeyer, Estrada do Joá,
Golfe Clube e onde houve necessidade.

Conservação faz drenagem nos bueiros de águas pluviais na Julieta Niemeyer.

P or solicitação da Amasco, a 6ª Gerência de Conservação do
Alto da Boa Vista tapou buracos na Avenida Aquarela do

Brasil e na Estrada da Gávea em frente ao Estação do Metrô.

Gerência de Conservação tapa buracos na Aquarela do Brasil.
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