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I ndignação é a palavra que retrata fielmente o
sentimento da Amasco e dos moradores de São

Conrado, em razão do fechamento intempestivo da
passagem de veículos sob o prédio do Hotel
Nacional.

Todos sabemos que a revitalização e a reativação
desse patrimônio da cidade e do nosso bairro são
necessárias. Há quase duas décadas esperamos por
isso. Sabemos também que esse fechamento
poderia ocorrer em algum momento, mas de forma
racional e com um planejamento de trânsito que
oferecesse opções aos que se destinam e passam
pelo bairro.

Chegou ao nosso conhecimento que essa ação
estava sendo estudada há meses, tanto pela CET-
Rio quanto pela construtora responsável pela obra,
porém sem interação com a Amasco.

O pior de tudo é que nenhum plano de
contingência foi executado e o fechamento foi
autorizado pela Prefeitura na calada da noite, sem
um mínimo de planejamento e sem aviso prévio à
população.

A Amasco recebeu e-mail da CET-Rio, emitido na
última sexta-feira, dia 13 de novembro, às 18h05,
após o encerramento do expediente, comunicando
que o fechamento ocorreria na manhã seguinte, dia
14.

Na segunda-feira, dia 16, já com o caos e
congestionamento criados na Avenida Niemeyer, a
direção da Amasco reuniu-se com técnicos da CET-
Rio, e sugeriu a recriação do retorno ao fim da
Avenida Niemeyer para a Avenida Aquarela do
Brasil, a qual havia sido fechado para a construção
de um acesso à estação do metrô.

Indignação é maior ainda pelo descaso do poder
público e de todos os entes envolvidos nesse
fechamento, que desconsideraram a obrigação da
comunicação pública e das regras da boa
convivência e interação com a vizinhança.

A Amasco está reestudando seu projeto de
alternativas de mobilidade interna apresentado à
Prefeitura em meados desse ano, que será
novamente levado a Secretaria Municipal de
Transportes e a Cet-Rio. Esse projeto visa soluções
que amenizem os problemas causados pelo
fechamento dessa passagem, vital para o
escoamento de trânsito do bairro.

Fica aqui o nosso mais veemente protesto contra o
descaso do poder público frente aos seus
contribuintes e eleitores.

A Diretoria

INDIGNAÇÃO!

Órgão Oficial de Informação dos Moradores e Amigos de São Conrado

Passagem sob o Hotel Nacional fechada

Como em todos os anos o Fashion Mall prima pelo
bom gosto em seus enfeites Natalinos. Árvores

de Natal em todos ospisos, com destaque para a do
palco central no primeiro piso. No segundo piso,
você pode tirar uma foto com o Papai Noel.

Venha conferir e aproveite para fazer suas compras
de Natal pertinho de casa!

Assim, você evita desperdício de tempo, indo e vindo
no caótico trânsito em direção aos bairros vizinhos.
Além disso, você descansa e se diverte sem sair de
seu bairro.

Venha tirar uma foto com o Papai Noel

Natalno

Fashion
Mall!
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Estrada da Gávea, 899/2º Piso - CEP. 22610-901 -
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Bombeiros ...... (Samu  192)...................................................193
Cedae  água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
Companhia Estadual de Gás (CEG) ..........................0800.24.0197
Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
Defesa Civil...............................................(199)...2576.5665/7297
Detran (Leblon)...............................Informações...........3460.4042
Disque Dengue....(Tele-Dengue).................2575.0007/2599.4742
Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
Disque Sinal.......................................................................... 1746
Disque Poda (Comlurb).........................
Escola Samba Acadêmicos da Rocinha.................3322.3303/3318
Fashion Mall (Administração)........................................2111.4427
Fiscalização Sonora................................................................1746
Grupo Busca e Salvamento (Barra)...............3325.1944-3325.1234
Guarda Municipal..................................................................1746
Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
Light.........................................................................0800.21.0196
Ônibus Integração Metrô........................................0800.595.1111
Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/4345/6495
População de Rua.......................................3973.3800/2503.2356
Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc1746

................................ 1746
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Procon(Centro)2224.4916-2224.5184(PUC)3114.1398-3114.1399
Rede de Trabalho..........................................................2588.9009
Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
Táxi..........(Rádio Táxi)...................................................2560.2022
Telemar/OI .........................................................................103.31
Túnel Zuzu Angel................(Socorro/Reboque).............2540.0900
Vigilância Sanitária....................2506.2204/2506.2200/2503.2280

POLÍCIA MILITAR E CIVIL
Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725

Oficial do dia.................................................................2334.6722
Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
Delegacia da Mulher.....................................................2332.9991
Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
Patrulha Ambiental........................................................2498.1001

SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717

a

Telefones Úteis

Atendendo às reivindicações da sociedade
carioca, nossa Prefeitura, através da
COMLURB, está expandindo a Coleta

Seletiva para todo o município do Rio de Janeiro,
com três intuitos principais:

– 2º - Diminuir a quantidade de material
depositado em aterros sanitários, aumentando
consideravelmente sua vida útil.

– 3º - Melhorar a qualidade de vida e contribuir
para o bem ambiental comum.

Assim procedendo estaremos obedecendo ao
artigo 25 da Lei Federal nº 12.305/2010 que
estabelece: “O poder público, o setor empresarial
“e a coletividade” são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a
observância da Política Nacional de Resíduos
Sólidos e das diretrizes e demais determinações
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento”.

– 1º - Promover a cidadania com inclusão social
pela geração de empregos diretos aos mais
necessitados.

Procedimentos a serem seguidos para a realização
da Coleta Seletiva:

Gavea Golf and
Country Club

C O M U N I C A

O Gavea Golf and Country Club
iniciará, no dia 16 de novembro de
2015, a continuação da renovação do
seu campo de golfe nos buracos entre a
Estrada da Gávea e a Avenida Prefeito
Mendes de Moraes.

Serão remanejados 300 (trezentos)
coqueiros no próprio local e
acrescentadas mais 143 (cento e
q u a r e n t a e t r ê s ) m u d a s
preferencialmente com características
de regiões de restinga.

T o d a a m o v i m e n t a ç ã o e s t á
dev idamente autor izada pela
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente (SMAC) sob o nº 003306.
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COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

COLETA SELETIVA
PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO

DE TODOS.

1 - Os materiais recicláveis ofertados para Coleta
Seletiva devem ser acondicionados em sacos
plásticos transparentes ou de cores
transluzentes, para que o gari possa visualizar
o seu conteúdo, bem como, detectar a possível
presença de material orgânico, contundente
ou perfurocortante no seu interior.

2 - Não é permitido o uso de sacos escuros,
sacolas de mercado ou similares, para
acondicionamento de materiais recicláveis a
serem ofertados para a coleta seletiva.

RAZÃO DOS PROCEDIMENTOS A SEREM
SEGUIDOS:

1 - O resíduo orgânico além de proporcionar a
proliferação de vetores (ratos, baratas, etc.),
contamina todo o material potencialmente
r e c i c l á v e l , i n v i a b i l i z a n d o o s e u
aproveitamento e consequentemente, a sua
reutilização.

NELSON DE JESUS MORENO

DIVISÃO DE COLETA SELETIVA SUL

E-MAIL: comlurb_ads1@rio.rj.gov.br

TELS: 2244-4788 / 2244-4804 / 2275-9990



TRAUMATO-ORTOPEDIA
NEUROLOGIA / REUMATOLOGIA

ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

Galeria 847 -  Estrada da Gávea, 847 - 112         3204-7154 / 99976-1828

Convênios: CAMPERJ e CABERJ

PASSO PONTO
è

è

è

è

LOJA 150 m2 MAIS GIRAU

CONTRATO COMERCIAL COM 2 VAGAS GARAGEM.

TRATAR JOSÉ TEL. 96435-2396 OU 3322-1918

SERVE PARA QUALQUER RAMO

Rua General Olímpio Mourão Filho, 40 - São Conrado

Editorial

.:.

T udo ia caminhando, dentro do

possível, para um final de ano

razoável, até termos uma surpresinha

muito desagradável: o fechamento da

passagem de veículos sob o prédio do

Hotel Nacional. O local é de suma

importância para o trânsito do bairro. A

passagem nunca havia sido fechada desde

a fundação do Hotel.

Até entendemos que em algum momento

isso deveria acontecer, pois o hotel depois

de anos fechado, está sofrendo obras de

revitalização para sua reativação. Mas,

poderiam ter fechado apenas uma pista, o

que causaria um transtorno bem menor ao

trânsito.

A nossa maior indignação está no fato de

mesmo a Amasco estando em contato

permanente com a Cet-Rio e com a

construtora de Hotel, ambos não tiveram a

mínima consideração em mandar um

simples aviso, com antecedência, de que

esse fechamento iria ocorrer. Com isso,

teríamos avisado aos moradores e muitos

não ficariam parados por horas na

Avenida Niemeyer tentando chegar em

suas casas.

Bem! A Cet-Rio mandou o aviso para

Amasco, às 18:05 hs, do dia 13/11/2105,

uma sexta-feira, fora do expediente da

Associação, para o fechamento que seria

no sábado dia seguinte. Resultado, a

Amasco só pode agir na segunda-feira, dia

16/11/2015.

Apurados os fatos e comunicado aos

moradores, enviamos e-mail aos

responsáveis da construtora e a Cet-Rio. A

construtora informou ser necessário o

fechamento em razão das obras e que tudo

havia sido tratado com a CET-Rio que

havia realizado impacto de trânsito e

ações paralelas para o bom andamento do

trânsito, que não foram colocadas em

prática

Sim! Mas, porque não avisaram a Amasco,

já que temos sido o elo entre as

autoridades, moradores, empreiteira e

Hotel? Poderíamos, além de avisar aos

moradores, fazer sugestões e ajudar já que

poucos conhecem o bairro como a

Amasco.

Agora, resta a Amasco monitorar as ações

da Cet-Rio para que o trânsito possa fluir

sem grandes prejuízos aos moradores e

passantes que utilizam as vias de nosso já

conturbado bairro.

Repetimos: que saudade dos velhos

tempos quando existiam os diálogos cara

a cara do poder público e do contribuinte!

A reação da Amasco frente a dificuldades

será sempre a de não desistir e continuar

lutando pelo Bairro e por uma melhor

qualidade de vida para nossos moradores.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um

próspero Ano de 2016!

A Diretoria

Surpresa Desagradável!

“Devemos promover a coragem onde há
medo, promover o acordo onde existe
conflito, e inspirar esperança onde há

desespero.”

(Nelson Mandela)
Obras na Estrada da Gávea

OBRAS DE

DRENAGEM

As obras que estão sendo realizadas na

Estrada da Gávea, próximas a Estação do

Metrô São Conrado, são obras de

drenagem e ampliação das redes de águas

pluviais já deficientes em razão do longo

tempo de sua existência.

As obras estão sendo realizadas pelo

Consórcio Rio Barra – dentro do programa

de compensação –, que é feito por todas

as empresas que realizam obras em

espaços públicos e se comprometem com

a urbanização e melhorias no entorno das

obras realizadas.
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Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Prepara para o Vestibular com excelente resultado comprovado

Escola Mater
Colégio São Conrado

“Formando Pessoas”

Rua Eng. Álvaro Niemeyer, 126 -  São Conrado
Tel. 3322 3821 e Tel Fax. 3322 1058
e-mail: mater@veloxmail.com.br

www.colegiosaoconradomater.com.br

04

AMASCO EM AÇÃO
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G Á V E A G O L F E – P r e s i d ê n c i a e
Superintendência. Foram tratadas questões
sobre construções ilegais e avanços da mata
junto aos terrenos do Gávea. Em 29/09/2015.

XXVII – REGIÃO ADMINISTRATIVA –
Administrador Regional. Foram tratados
assuntos relativos ao POUSO – Posto de
Orientação Urbanística e Social construções
irregulares em áreas de proteção ambiental. Em
29/09/2015.

AMASCO – Diretores e Moradora. Foram
tratados assuntos referentes ao Projeto de
implantação de Câmeras de Vigilância no
Bairro. Em 30/09/2015.
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CONSÓRCIO CONSTRUTOR RIO BARRA
(METRÔ) – Engenheiro, José Lima. A reunião
contou com a presença de representantes do
Posto de Gasolina Garoa. Na ocasião foram
tratadas questões sobre entupimento de ralos e
inundações que ocorriam na Estrada da Gávea,
em frente ao 847. Em 07/10/2015.

IPESPE – INSTITUTO DE PESQUISAS SOCIAIS,
POLÍTICAS E ECONÔMICAS – Mesa de
debates. Pesquisa Nacional sobre assuntos da
atualidade, referentes à vida na cidade e no País.
Em 30/10/2015.

CET-RIO – Coordenador de trânsito. Foram
tratados assuntos referentes ao fechamento da
passagem sob o prédio do Hotel Nacional e
alternativas para desafogar o trânsito na Avenida
Niemeyer, já que o fechamento foi
intempestivo, sem aviso prévio e nenhuma ação
prévia havia sido executada para esse
fechamento. Em 16/11/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES –
Técnicos de Trânsito. Em colaboração com a
Secretaria de Transporte do Município, a
Amasco se reuniu com técnicos da Secretaria
para discutir melhorias no trânsito interno de
São Conrado. Foi apresentado um projeto
contendo diversas sugestões de caráter
permanente e outras de caráter provisório (em
função do recente fechamento da passagem sob
o Hotel Nacional). A reunião foi muito
produtiva e algumas sugestões foram
prontamente acatadas, outras serão objeto de
análise e testes. Em 25/11/2015.

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

A AMASCO,

Nas últimas

semanas a AMASCO esteve

nas seguintes reuniões de

trabalho:

sempre que

possível, tem interagido

d i r e t a m e n t e c o m a s

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.

sempre na busca de um aprimoramento na
segurança e manutenção do bairro. Os
encontros ocorrem na terceira 5ª feira de cada
mês. Em 26/11/2015.

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.

F

F

F

F

3322-0421 e 3322-0130

amasco@amasco.org.br

www.amasco.org.br

www.facebook.com/saoconrado.amasco

Telefones

E-mail

Site:

Facebook

:

:

:

F E AGORA:

WHATSAPP -

97186.5703
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ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO

Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico

CONSERTOS DE FECHADURAS

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

3322.7528 e  7814.8889  ID-6678*20(Horário Comercial)
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100

24 Horas

FARMÁCIA
HOMEOPÁTICA

www.gianhomeopatia.wix.com/farma

AULAS PARTICULARES

Tel.: 98794-2560
Apartamentos para venda em

São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,
Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

FELIZ N  T  L

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD

Entregamos em Domicílio

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

gcaulasdeidiomas@gmail.com www.facebook.com/pages/Aulas-de-idiomas|

REUNIÕES DA AMASCO
A Diretoria da Amasco se reúne toda
terça-feira em sua sede, no Fashion Mall,
sempre às 17h30. Se você tem alguma
sugestão ou reclamação, entre em
contato pelo e-mail
amasco@amasco.org.br ou compareça a
uma de nossas reuniões.

Estamos também no Facebook, no perfil
www.facebook.com/SaoConradoAmasco
, e na fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”.

E agora! No WhatsApp - 97186.5703

“
“

Se parecemos fortes,
seremos ainda mais

fortes quando você se
juntar a nós.
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VOCÊ SABIA...?
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Psicologicamente, a coisa mais difícil
na vida é saber que você fez tudo o que podia,
mas ainda não foi o suficiente.

Segundo pesquisa, excesso de ciúme
pode levar a morte, quando você fica nervoso
ocorre coagulação em sua veia, aumentando
a pressão arterial.

75% das mulheres fazem perguntas
que elas já sabem a resposta. Eis o porquê é
melhor simplesmente dizer a verdade para
evitar problemas.

Uma pesquisa constatou que os
homens gastam quase 1 ano inteiro de suas
vidas apenas olhando as mulheres.

Ä

Ä

Ä
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que...

que...

que...
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Pessoas ricas na Rússia costumam
contratar ambulâncias falsas para evitar o
trânsito. Dentro não têm equipamentos
médicos, mas sofás e TVs.

O cheiro de bebês pode causar vício,
pois causa a liberação de serotonina,
"hormônio da felicidade".

Um adulto elimina em média 3 litros
de água por dia, por meio da urina, suor e da
respiração.

Cafuné libera Ocitocina, conhecida
como o hormônio do "bem". Ela aumenta os
níveis de felicidade e alivia o stress.

Lutas
permanentes da

Amasco
A Amasco, que luta dia a dia na busca de

melhorias urbanísticas e manutenção de
nosso bairro, além da preservação do meio
ambiente e de ações sociais, se vê, em razão
do descaso e da inoperância do poder
público, obrigada a estudar a criação de um
abaixo-assinado eletrônico, exigindo das
autoridades constituídas que as Leis de
proteção de áreas ambientais sejam
obedecidas.

Assim que o abaixo-assinado estiver pronto a
Amasco comunicará aos moradores para que
possam assiná-lo e participarem dessa
importante campanha para preservação das
matas e do meio ambiente de todos.

Outras lutas do cotidiano são questões de
trânsito, que não é privilégio de São Conrado,
pois atinge toda a cidade. Nesse sentido
temos enviado à Prefeitura projetos com
sugestões de mobilidade interna do bairro e
participado de todas as alterações
momentâneas em razão das várias obras em
andamento.

O projeto de criação do retorno na Av.
Almirante Álvaro Alberto em frente ao
Fashion Mall, enviado a Prefeitura, até os dias
de hoje não saiu do papel. A criação de “Via
Expressa” em frente ao Vidigal para aliviar o
trânsito da Av. Niemeyer também não
avança, mas a ciclovia está quase pronta.

Esperamos que a urbanização e o
saneamento das áreas no entorno da Estação
do Metrô e adjacências sejam feitos e que
realmente traga mais conforto aos moradores
do entorno. Que também ajude no combate a
desordem pública existente nessa área.

Vamos continuar a acionar o Ministério
Público contra atos prejudiciais ao bairro,
quando necessário for. Processos Judiciais
não são aconselháveis, pois custam caro,
demoram e na maioria das vezes é inócuo em
causas que se tornam inócuas.

Vamos continuar a luta para a Implantação do
projeto de construção de uma pista de skate
na praia, pela definição do projeto de
recuperação do esqueleto do Gávea Tourist
na Estrada da Canoa, no acompanhamento da
revitalização do Hotel Nacional, na
Implantação do projeto de monitoramento do
bairro com câmeras de vigilância, na
implantação de sinalizações, já aprovadas,
como lombadas, e passagens para pedestres
em “speed table” em logradouros do bairro,
no plantio de árvores doadas por
compensação ambiental pelas empresas que
executam obras no bairro, e tudo mais que
vier e que a Amasco possa intermediar junto
ao poder público.

Textos retirados da Internet para momentos de lazer

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:
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BADERNA DE ÔNIBUS NA AV. AQUARELA DO BRASIL

Moradora envia vídeo para ao Bom Dia Rio mostrando o caos e o barulho causados pelos ônibus na
madrugada, na Av. Aquarela do Brasil.

CAOS NO TRÂNSITO

Reportagem fala do caos no trânsito devido as Obras do Metrô com canteiro estreitando uma pista
da Estrada da Gávea.

OBRAS DE SANEAMENTO

Reportagem fala das obras de saneamento para despoluição da praia no valor de R$44 milhões que
não vai garantir que a água fique limpa.

Link: http://globoplay.globo.com/v/4585376/

OBRAS DE SANEAMENTO2

Reportagem fala da Campanha “Água Limpa é a Onda”. O encontro foi realizado no teatro do
Fashion Mall com o Secretário Estadual de Meio Ambiente, André Corrêa. Foi falado sobre as obras
de saneamento para melhorar balneabilidade da água, a contenção do lixo nos canais da Rocinha e
sobre a luta da sociedade para ter uma praia limpa. Link: http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/rjtv-
1edicao/videos/t/edicoes/v/campanha-agua-limpa-e-a-onda-e-lancada/4630739/

REFORMA NO HOTEL NACIONAL PODE ALTERAR PROJETO DE OSCAR NIEMEYER

Matéria fala que o Hotel Nacional, nos próximos 20 anos será administrado pela rede espanhola
Meliá e que foi apresentado na Prefeitura uma proposta de modificação no projeto de reforma. O
mesmo, entretanto, já havia sido aprovado para a construção. Os novos planos preveem a
transformação do antigo teatro em um centro de convenções para cinco mil pessoas. Além disso,
em vez do prédio comercial anexo ao hotel, concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, os
investidores pretendem construir dois edifícios residenciais.

Bom Dia Rio da Globo - 15/10/2015.

Balanço Geral da Rede Record – 22/10/2015.

Jornal RJTV da Globo – RJTV 1ª Edição - 04/11/2015.

Jornal RJTV da Globo – RJTV 1ª Edição - 24/11/2015.

Jornal O Globo - 26/11/2015.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

INFORME SÃO CONRADO OUT A DEZ 2015|06



H 34 S C

B E I E
F

Á ANOS EM ÃO ONRADO

ERÇÁRIO, DUCAÇÃO NFANTIL E NSINO

UNDAMENTAL

Espaço privilegiado e ambiente cuidadosamente

preparado para despertar o prazer e a

responsabilidade de aprender.

Estrada da Gávea, 722

Tel. 3322-0021 | 3322-1794 | 3322-0157

saoconrado@carolinapatricio.com.br

www.escolacarolinapatricio.com.br

O quiosque que aparece na fotografia, localizado na orla de São Conrado,

em frente ao número 808, está abandonado há mais de 1 ano.

A Amasco já comunicou a Prefeitura e a Orla Rio – Concessionária

responsável pela Operação e Manutenção de 309 quiosques espalhados ao

longo das praias do Rio –,esse abandono e solicitou a reativação do mesmo, ou

que, em seu lugar seja colocado o “food truck” que foi programado para a

saturada Avenida Aquarela do Brasil.

Até o fechamento dessa edição, nem a Prefeitura e nem a Orla Rio haviam

respondido ao e-mail da Amasco. Alô Prefeito, Alô Orla Rio, cadê vocês?

QUIOSQUE ABANDONADO

Pequenas atitudes podem

contribuir para uma melhor

qualidade de vida para todos!
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Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia: Não leve seu animal de estimação na
areia

Carros:

Não jogar lixo na rua. Procurar a coletora mais próxima. Se

não achar, levar o lixo para casa e colocar na lixeira, depois de

ensacar e depositar ao lado de seu portão nos dias de coleta da

COMLURB. A Cidade, a Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente

agradecem.

Calçada conservada é dever de todos! Conservar sua

calçada, não deixar lixo, nem buracos é ter uma atitude

consciente. Além de enfear o bairro você pode causar

acidentes, como torções e tombos aos transeuntes.

Não deixe que os animais que você conduz sujem as

calçadas. Caso você não consiga educar seu animalzinho de

estimação, carregue sempre um saco plástico para recolher os

dejetos e evite danos desagradáveis ao pisar em uma caca. Você

pode ser a próxima vítima!

Não destrua árvores! Além de sua beleza natural, elas

têm a capacidade de melhorar a qualidade do ar, o que

contribui para nossa qualidade de vida. Elas serão importantes

quando o verão chegar. Nada como uma boa sombra em dias

quentes.

Não destrua as lixeiras e papeleiras (maioria laranja)

colocadas nas ruas da cidade! Elas são de suma importância para

manutenção da limpeza de nossas vias. Quando você tiver um

lixo, onde irá depositá-lo se não tiver uma lixeira por perto?

Não suje sua praia!

, pois isso pode contribuir para a transmissão de doenças

por conta de dejetos e bactérias deixadas por eles. Evite

piqueniques na areia. Se o fizer, recolha todo o lixo produzido e

o despeje na lixeira mais próxima. Em último caso leve para casa

e coloque em sua lixeira.

Reduza a velocidade onde houver travessia de

pedestres, não avance os sinais de trânsito, respeite as placas de

sinalizações e assim você estará respeitando a vida. Lembre-se,

que na multidão que atravessa as ruas, pode estar algum ente

querido de sua convivência.

Desejamos aos moradores, amigos e leitores

um Feliz Natal e um esplendoroso 2016!

Mensagem da Amasco
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Av. Niemeyer, 770 - São Conrado - Tel. 3322.2055

atendimento@lagoinha.com.br  -  www.lagoinha.com.br

Lagoinha oferece:

Manutenção de Veículos Nacionais e Importados

Atendimento a Seguradoras

Reparação com Diagnóstico Preciso

Economia e Facilidade de Pagamento

Implementação, Reparação e Manutenção de Veículos Blindados.

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Clientes e Amigos!
A Lagoinha agradece a confiança a ela dedicada
durante anos e principalmente neste 2015 que
está terminando.

Que o Natal seja um momento de luz e
harmonia e que no próximo ano possamos
compartilhar juntos nossas conquistas.
A Lagoinha deseja a vocês e a seus familiares
um....

Feliz Natal & Boas Festas!



Segundo informações chegadas a Amasco, o 23º
BPM está realizando um bom trabalho de
segurança na Estrada da Canoa. Aliás não é
novidade, pois o bairro e a Amasco tem recebido
toda a atenção do Coronel Candido, Comandante
do Batalhão. Assim também tem sido o trabalho
do Delegado Gabriel da 11ª Delegacia de Polícia
Civil.

A Amasco criou um projeto para instalação de
pista de skate no deck da praia em frente ao Hotel
Nacional e encaminhou a Prefeitura. O projeto,
em trâmite há mais de um ano, está agora na
RioUrbe para orçamento desde meados desse
ano.

A Amasco encaminhou à Prefeitura em meados
desse ano um projeto com sugestões de
modificações no trânsito visando melhorar a
mobilidade interna do bairro. Até o fechamento
dessa edição ainda não tínhamos nenhuma
resposta.

Apesar dos vários acidentes ocorridos e das
solicitações da Amasco, até hoje a CET-Rio não
deu a menor satisfação em relação as sinalizações
necessárias na Estrada do Joá na curva conhecida

Com o fechamento da passagem de veículos sob o
prédio do Hotel Nacional para realização de
obras necessárias à sua revitalização, a Amasco
recebeu inúmeros e-mails de seus moradores, que
além das justas reclamações, também fizeram
várias sugestões para compensar esse
fechamento.

Complementando a limpeza parcial no Rio do
Pires, em frente ao Fashion Mall, a Rio Águas fez
também uma limpeza na parte do Rio na altura da
Avenida Jaime Silvado e precisa recolher o
entulho que ficou dentro do canal. Mas, isso só
podia ser feito com a retirada dos carros da beira
do canal. Foi solicitada ajuda a VI Região
Administrativa que não ajudou. A Amasco
solicitou ajuda a Comlurb que imediatamente
resolveu o problema. Obrigado Comlurb!

No momento a solução mais rápida e prática seria
a criação de um platô sobre a canal da Aquarela
do Brasil, ao lado da Elevatória da CEDAE que
daria mão para ambos os sentidos da dessa
Avenida. A Amasco vai enviar a sugestão à
Prefeitura.

CURTAS

““Podemos dominar o que fazemos, mas não o que sentimos”.
(Gustave Flaubert – Escritor)

como, “curva da morte”.

A Amasco agradece todas as sugestões enviadas e
comunica que todas elas foram estudadas pela
Amasco e enviadas à Prefeitura em meados do
ano em projeto de mobilidade urbana criada para
melhorar a circulação interna do bairro. A
Amasco está estudando a forma mais simples e
rápida de amenizar o problema nos seis meses de
fechamento da passagem. Três ações foram feitas
imediatamente: a volta do retorno da Niemeyer
para Aquarela próximo a Comlurb a colocação de
operadores de trânsito da CET-Rio e a proibição
de estacionamento no lado direito da Niemeyer.
Estamos agindo.

Continuamos aguardando da CET-Rio a alteração
da fiscalização eletrônica na descida da
Niemeyer, na curva em frente ao Prédio do Hotel
Nacional, com redução da velocidade de 60 para
50km.

Apesar de todos os apelos que fizemos à
Prefeitura, e sugestões para outra localização, eles
colocaram a placa, estão mantendo e o food truck
permanece instalado na bagunçada Aquarela do
Brasil.

Após várias solicitações da Amasco, finalmente
no mês passado, a Rio Águas deu atenção as
nossas reivindicações, e como mostram as

fotografias dessa matéria, realizou uma capina na
vegetação que fechava completamente o trecho do Rio
do Pires, que fica em frente ao São Conrado Fashion
Mall.

O mesmo processo está ocorrendo na parte do Rio que
fica do outro lado da Autoestrada Lagoa Barra, junto da
Avenida Jaime Silvado.

Podemos afirmar que houve uma considerável melhora
no visual, mas, apenas esse processo não é suficiente! É
preciso realizar também uma dragagem, pois existe
acúmulo de terra no fundo Rio e segundo fomos
informados a Rio Águas irá fazê-la. Vamos aguardar!

RIO DO PIRES É CAPINADO
Estava assim! Ficou assim!

AÇÃO NO TRÂNSITO

Essa é uma das medidas provisórias, em teste,
para melhoria no escoamento do trânsito na
Av. Prefeito Mendes de Moraes e Avenida

Niemeyer, após fechamento da passagem sob o
Hotel Nacional. A sugestão da Amasco e que
sejam definitivas com barreira fixa.

Cones separam trânsito na
Av. Prefeito Mendes de Moraes


