
condomínio. A calçada de pedras portuguesas ao
longo da Estrada da Gávea está sendo recuperada
com a eliminação dos diversos buracos existentes.
Parabéns ao Village!

Chegou ao conhecimento da Amasco que a
Prefeitura proibiu a recolocação dos quebra-

Ficou muito bom o trabalho de asfaltamento da
Estrada da Gávea. Com o novo asfalto também
vieram as novas marcações de faixas e pistas.
Agora só resta saber quando é que a Prefeitura irá
recolocar os quebra-molas que foram retirados e
que são vitais na preservação das vidas que
atravessam essa via. São estudantes, funcionários
do shopping e dos edifícios que atravessam
diariamente nesses locais, onde temos escolas e
pontos de ônibus. Alô Prefeitura, os veículos estão
passando a 100 km por hora!

Mais uma vez solicitamos a Rio Águas que faça a
dragagem e limpeza do canal da Avenida
Almirante Álvaro Alberto, denominado Rio do
Pires, em frente ao Fashion Mall, e sua
continuação do outro lado da autoestrada Lago
Barra. O canal está totalmente assoreado, com
vegetação de selva e com águas turvas e poluídas.
Os peixinhos sumiram! Alô Rio Águas, quando vai
acontecer?

Falando em calçadas, o Village São Conrado está
dando uma geral na calçada no entorno do

Já estão bem avançadas as negociações e parce-
rias entre a Amasco, o Fashion Mall e Edifícios do
Conrado Green, para implantação dos projetos de
travessias articuladas para pedestres e colocação
de câmeras de vigilância no entorno do Shopping
e do Green. Vamos aguardar!

CURTAS

“Nascemos sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer”.
(Fernando Pessoa – Escritor)

P ara relembrar um

pouco os marcosde

São Conrado, a Amasco

publica nesta edição, três

fotografias do Elevado

das Bandeiras, mais

conhecido como Elevado

do Joá. Uma fotografia

que já é histórica e outras

que vão se tornar.

O elevado no início de

sua construção, nos anos

70, o atualmente e o

Elevado das Bandeiras no

futuro, após o termino

das obras do Novo Joá.

O Elevadodo Joá, em construção no início dos anos 70. O Elevado nos dias hoje.

O Elevado futuramente, com ciclovia acoplada em direção à Barra da Tijuca.

molas, pois haverá um evento de ciclismo que faz
parte dos jogos olímpicos. Dá para acreditar que o
ciclismo é mais importante do que a vida das
pessoas? Acorda Prefeitura!

Após anos alertando as autoridades sobre o grave
problema do crescimento desordenado das
comunidades no entorno de São Conrado e áreas
de proteção ambiental, a Amasco está
ingressando através do Ministério Público a fim de
tentar conter esses avanços e a destruição do meio
ambiente.

A Divisão de Conservação do Alto da Boa Vista,
gerenciada pelo Dr. Paulo Gutemberg, tem feito
um belo trabalho em São Conrado. Estão sendo
executados serviços de recuperação de calçadas,
levantamento, limpeza e substituição dos ralos e
bueiros de águas pluviais.

ONTEM - HOJE - AMANHÃ


