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Editorial
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C onforme desejado em nosso último nú-
mero de final de ano, em se ter um 2015

diferente do que fora o ano anterior, podemos
dizer que 2015 começou bastante agitado.

Já no primeiro mês do ano tivemos
importantes reuniões com Secretária de
Ordem Pública - SEOP, quando fomos
recebidos pelo secretário da pasta, o Capitão
PM Leandro Matieli e por seu subsecretário,
Marcelo Maywald. Diversos assuntos de
ordem pública foram tratados, como mostra a
matéria da página dois desta edição.

Estivemos presentes a algumas reuniões
importantes na Barra da Tijuca, onde temos
sido muito bem recebidos. A Amasco tem
sugerido aos demais representantes das
Associações da Barra a criação de uma frente
única em busca das soluções dos problemas
dos bairros que são basicamente os mesmos.
Praticamente nada muda de um bairro para

outro, e é impressionante como os problemas
são congêneres em toda a cidade e as
reclamações se repetem. Numa demonstração
da ótima integração que a Amasco tem com os
outros bairros, nosso presidente foi agraciado
pela Associação dos Moradores do Jardim
Oceânico e Tijucamar, com o Diploma de
Sócio Honorário pelos relevantes serviços
prestados em prol da luta da AMAR.

O ano começou também com as esperadas e
desejadas obras de recuperação do prédio do
Hotel Nacional, fechado desde 1995. A
Amasco não tem dúvida de que a volta da
atividade do Hotel em sua parte de
hospedagens será de fundamental importância
para o bairro e sua valorização. Sem contar
com o aumento do turismo e a geração de
novos empregos no bairro. Mais importante
ainda, aniquilando esse elefante branco que
estávamos herdando.

Agitado esse 2015!

“Um povo que não tem quem lhe fale perde o
hábito de ouvir” (Ruy Barbosa-jurista, político, diplomata,

escritor, filólogo, tradutor e orador)

E para completar, a Amasco conseguiu junto a
Riotour, que os desfiles de blocos
carnavalescos na orla, que infelizmente não
foi possível impedir, transcorresse dentro de
uma situação aceitável, com mais segurança
para os foliões e moradores, e com uma maior
prevenção contra a depredação dos
patrimônios públicos e privados.
Temos ou não temos motivos para acreditar
que 2015 possa realmente ser diferente e se
tornar o ano em que alguma coisa irá
acontecer e que poderá trazer satisfação,
alegrias e resultados positivos a nação e ao
povo brasileiro?
Vamos torcer, participar, sugerir cobrar e
colaborar para que tudo possa dar certo!

A Diretoria

Avenida Aquarela do Brasil, paraíso de vans, caminhões e ônibus.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

CRESCIMENTO DESORDENADO

Matéria fala sobre o alerta da Amasco em relação a
expansão irregular em comunidades no entorno
de São Conrado. Diz que o avanço supera
obstáculos nas encostas rochosas o que já foi
denunciado várias vezes ao poder público.
Inclusive, invasões em área de proteção
ambiental.

Jornal Globo Barra - 22/01/2015.

COM PROMESSA DE REABERTURA, TEM
INÍCIO A RERSTAURAÇÃO DO HOTEL
NACIONAL

Matéria conta um pouco da história do
Hotel e fala do início das obras para sua
recuperação e da promessa de sua
reabertura até as Olimpíadas de 2016.

Revista Veja Rio - 09 de Março de 2015.

OBRAS, ELEVADO DO JOÁ SERÁ FECHADO
DUAS VEZES POR DIA

Matéria fala das interdições que serão feitas no
Elevado do Joá e tuneis em razão das obras do novo
Joá. Diz que as interdições irão ocorrer de segunda a
sábado nos dois sentidos entre 14 e 14:30h e de
21:30 às 22h. Exceto feriados. Nesses horários o
trafego será desviado para Estrada do Joá.

Jornal Metro - 06 de Janeiro de 2015.


