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N o mês de maio, a Secretaria de
Conservação deu uma geral na

passarela José Ignácio Abreu e Lima,
inaugurada em dezembro de 1983. Mais
conhecida como passarela de São
Conrado, parece estar novinha, com o
ótimo trabalho de pintura realizado pela
turma da Coordenadoria de Opera-ções
Especiais - COE, que vieram de Irajá
comandada pelo encarregado Juarez.
Essa mesma equipe efetuou também a
pintura da passagem subterrânea, das
grades em seu entorno e a pintura do
guard-rails da Autoestrada Lagoa-Barra.
Parabéns Secretaria de Conservação!

Passarela sobre a Autoestrada Lagoa-Barra

A “CURVA DA MORTE”

Matéria fala sobre as solicitações feitas pela Amasco, à Cet-Rio, para a instalação de um redutor
de velocidade na “curva da morte” localizado na Estrada do Joá, onde já ocorreram vários
acidentes, inclusive com vítima fatal. A colocação de lombadas eletrônicas na Estrada da Gávea
(sentido Leblon), próximo da passagem subterrânea, para redução da velocidade, além da
diminuição da velocidade na descida da Niemeyer, de 60km/h para 50km/h e sinalização
adequada no cruzamento das Avenida Princesa Diana de Gales com Prefeito Mendes de Moraes.

A MANCHA DE SÃO CONRADO

O artigo fala da sujeira e das cascatas de esgoto jogados na praia, dos projetos, como o Sena
Limpa, em curso para tentar sanear o problema. A matéria traz declaração da Amasco de que há
anos cobra do poder público essa despoluição, mas que só será resolvida em definitivo quando
houver um projeto executado de saneamento da Rocinha.

EXPANSÃO SEM LIMITES

Matéria fala que barreiras ecológicas não conseguem conter crescimento de comunidades. Fala
dos ecolimites e da expansão desordenada de áreas de proteção ambiental próximas da Rocinha.

FAVELAS SEM LIMITES

Matéria fala sobre o crescimento desordenado de favelas, e que na Rocinha, os ecolimites
também foram ignorados nas áreas do Laboriaux, Portão Vermelho, Dionéia e Vila Verde. No
portão vermelho os trilhos da Prefeitura foram transformados em um Parque.

ASSOCIAÇÃO CONTABILIZA 210 CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PROTEÇÃO
NA ROCINHA

Matéria fala que “especulares imobiliário” apostam na informalidade e na falta de fiscalização
para construir imóveis irregulares. Os moradores de São Conrado pedem rigor contra essa
expansão. A reportagem mostra um mapa, demarcando todas as áreas invadidas. Inclusive, a
ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico. Retrata a fragilidade do POUSO – Posto de
Orientação Urbanística e Social, da Prefeitura, que trabalha em condições precárias sem o
devido apoio da autoridade competente para coibir nova construções.

A CIDADE DE CAIS

Matéria fala sobre a construção da ciclovia na Niemeyer e os problemas que poderão surgir, na
opinião da colunista. Ela ainda questiona o por que do Prefeito Eduardo Paes não construiu a
terceira pista da Niemeyer, que seria mais útil aos moradores de São Conrado e também aliviaria
os engarrafamentos no Túnel Zuzu Angel. Ressalta que a cidade de Cais, no Porto, é exemplo de
trânsito ordenado e transporte público de qualidade.

Jornal Globo Barra – 09/04/2015.

Jornal O Globo – Coluna Panorama Carioca – 25 de Abril de 2015.

Jornal O Globo - Coluna Rio - 05 de Maio de 2015.

Da janela, o “espetáculo” do crescimento - Jornal O Globo - Coluna Rio - 07 de Maio de 2015.

Jornal O Globo - Coluna Rio - 17 de Maio de 2015.

Blog da Anna Ramalho – Coluna escrita por Ângela Dutra de Menezes - 09 de Junho de 2015.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

E m janeiro de 2008, a Amasco encaminhou aos
moradores a informação abaixo - sobre o

pagamento do IPTU em juízo. Devido ao surgimento
de novas indagações, estamos reproduzindo a
informação que permanece como opinião e
orientação da Amasco para o pagamento do IPTU.

“A AMASCO, em decisão tomada por sua diretoria e
a presidência do conselho de moradores de São
Conrado, baseada no dever de informar e alertar sua
comunidade sobre acontecimentos que possam
gerar dúvidas, manteve contatos permanentes com
outras associações, ouvindo opiniões diversas, além
das notícias publicadas na mídia em geral, sobre o
pagamento do IPTU 2008. A conclusão que
chegamos é que nada existe de concreto ou
juridicamente que possa garantir ao cidadão o direito
de não pagar o IPTU.

As sugestões que foram apresentadas em pagar o
IPTU somente em novembro ou em juízo, irão gerar
custos e custas, sendo uma decisão individual e
pessoal de cada cidadão. Lembre-se o IPTU é um
imposto constitucional e seu pagamento é
obrigatório por Lei.

O CIDADÃO TEM NAS MÃOS UM GRANDE
PODER DE PROTESTO E QUE PODE SER
UTILIZADO SEM NENHUM PREJUÍZO - O PODER

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
Whatsapp 97186 5703

É DO VOTO - FAÇA USO DELE NAS PRÓXIMAS
E L E I Ç Õ E S . A P E S A R D O V O T O S E R
OBRIGATÓRIO, VOCÊ PODE ESCOLHER EM
QUEM VOTAR, ENTÃO FAÇA VALER SEU
PROTESTO, MAS EM TODOS OS NÍVEIS,
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

A AMASCO, como entidade não vai aderir a
movimentos que não levam a lugar nenhum e que só
alimentam a imprensa em notícias polêmicas.
Reconhecemos que os movimentos são legítimos, só
não podemos aceitar que se transformem em luta de
classes e interesses políticos. Muito cuidado e
carinho com seu voto.

A AMASCO estará sempre ao lado de seus
moradores lutando e defendendo seus interesses,
mas essa é uma decisão sua. Não podemos induzi-los
a uma decisão que acarretará mais despesas. Se você
se sente prejudicado pode entrar com pedido de
revisão de seu IPTU, abrindo uma ação
administrativa junto à Prefeitura. Caso não consiga a
redução, entre com ação judicial solicitando a
redução do mesmo.

Você tem sugestões? Mande para a AMASCO. Você
quer que façamos uma reunião para discutir o assun-
to? Responda via e-mail. amasco@amasco.org.br ”

A Diretoria

IPTU 2015 PASSARELA PINTADA!

Ä egundo a Assessora de Comunicação
Vereador Carlo Caiado, a Câmara de Vereadores
reduziu de 65 para 60 anos o direito à gratuidade de
estacionamento público no Rio?

Em segunda discussão foi aprovado o projeto de lei nº
232/2013, de autoria dos vereadores Carlo Caiado,
Cesar Maia e Dr. Carlos Eduardo, que reduz de 65 para
60 anos o direito de gratuidade para idosos em
estacionamentos no Rio.

A nova legislação tem por objetivo fazer uma correção
na lei nº 5.477/2012, que institui o Cartão de
Gratuidade de Estacionamento para idosos em espaço
público, adequando ao que prevê o Estatuto do Idoso,
que considera idoso o cidadão a partir de 60 anos. A
nova legislação vai facilitar ainda o acesso ao cartão,
não somente para o idoso que vai usar o cartão para a
gratuidade em logradouro público, mas também para
o idoso que vai usar o cartão para a identificação nos
estacionamentos de estabelecimentos privados que
tenham a destinação de vagas para idosos.

Outra mudança importante que será implementada na
lei, é a possibilidade de o idoso requerer o benefício
através da internet. “O projeto tem por objetivo fazer
uma correção na lei e na oportunidade, estabelecer a
comodidade de o idoso não precisar se deslocar para
requerer o benefício.

O projeto seguiu para a sansão do prefeito, com prazo
de 15 dias para se posicionar.

que... s

VOCÊ SABIA...?


