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METAS DA AMASCO PARA 2015

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Construção de mergulhão em frente ao
Posto Shell em substituição ao atual
retorno;

Construção de retorno na Av. Almirante
Álvaro Alberto em frente ao Fashion Mall;

Recuperação da cerca dos terrenos da
Avenida Niemeyer para evitar invasões;

Retirada dos terminais de ônibus
instalados na Av. Aquarela do Brasil;

Colocação de redutores de velocidade na
“curva da morte” na Estrada do Joá;

Criação de “Via Expressa” em frente ao
Vidigal para aliviar o trânsito da Av.
Niemeyer;

Acompanhamento das obras do novo
Elevado do Joá e de túneis novos;

Término das obras da Estação do Metrô
São Conrado e acessos;

Urbanização e saneamento das áreas no
entorno da Estação do Metrô e
adjacências;

Continuidade do combate às invasões da
mata, áreas de risco, áreas de proteção
ambiental e crescimento desordenado
das favelas;
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Continuidade do combate à desordem
pública;

Continuidade de processos judiciais e do
Minis tér io Públ ico contra atos
prejudiciais ao bairro;

Implantação do projeto de construção de
uma pista de skate na praia;

Projeto de melhorias no sistema de
iluminação da Praia de São Conrado;

Definição do projeto de recuperação do
esqueleto do Gávea Tourist na Estrada da
Canoa;

Acompanhamento de processo e obras
de reativação do prédio do Hotel
Nacional;

I m p l a n t a ç ã o d o p r o j e t o d e
monitoramento do bairro com câmeras
de vigilância;

Implantação de sinalizações, já
aprovadas, como lombadas, e passagens
para pedestres em “speed table” em
logradouros do bairro;

Plantio de árvores doadas em forma de
compensação ambiental por empresas
que executam obras no bairro.

A Diretoria da Amasco, em reunião realizada em sua sede, determinou que as
metas principais a serem alcançadas em 2015 são:
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Pequenas atitudes podem contribuir para uma melhor
qualidade de vida para todos!
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Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia:

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! Não leve seu animal de estimação na areia,
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.

“É o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender”.
(Claude Bernard  médico)

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS AOS
SÍNDICOS DE SÃO CONRADO

AS RECOMENDAÇÕES FORAM ESCRITAS POR
ENGENHEIROS DA AMASCO.

1. Recomendamos proceder de cinco em cinco anos,
através do PROCESSO DE AUTOVISTORIA
PREDIAL, uma vistoria também das instalações,
equipamentos e tubulações de gás dos apartamentos
e das partes comuns.

2. Como manutenção anual desta vistoria
recomendamos o seguinte: um técnico verificará em
cada apartamento as conexões dos equipamentos
que utilizam o gás. Depois desta verificação, este
técnico deve fechar TODOS OS REGISTROS DE
GÁS DO APARTAMENTO E VERIFICARÁ NO PI DE
GÁS DO EDIFÍCIO, SE O CONSUMO PAROU.
CASO NÃO, HÁ VAZAMENTO.

3. Outro procedimento que recomendamos seria o
fechamento do registro de gás no PI do prédio, de
TODOS os apartamentos que não estão habitados
(ofertados, a venda ou locação) e os em obras de
vulto, com quebra de paredes e pisos.

A DIRETORIA

SUGESTÕES
IMPORTANTES E
CUIDADOS COM

O GÁS!

VAMOS MANTER NOSSO BAIRRO
E CIDADE LIMPOS?


