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AMASCO EM AÇÃO

a FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS. A Amasco
esteve reunida com a sra. Claudia Brack, da FPJ,
para conhecer o projeto de recuperação da
Praça São Conrado, após conclusão das obras
do Novo Joá e retirada dos barracos da
Odebrecht da praça e fazer sugestões caso
fossem necessárias. O projeto é simples, mas o
ideal no momento. Em 05/10/2016

A AMASCO, sempre que possível, tem

interagido diretamente com as

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. Nas últimas

semanas a AMASCO esteve nas

seguintes reuniões de trabalho:

a

a

a

a

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.

GÁVEA GOLFE COUNTRY CLUB.

FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS.

A
Amasco esteve reunida com o secretário de
Transportes, Alexandre Sansão, para saber o
andamento do processo para retirada dos pontos
finais de ônibus da Avenida Niemeyer. Em
06/10/2016.

A Amasco
foi convidada e esteve reunida na FPJ com os
gestores dos Parques da Cidade e propôs que a
ARIE (Área de Relevante Interesse Ecológico),
protegida pela Lei Municipal 4.693, vire Parque a
fim de ter maior segurança contra invasões e
depredações. Em 17/10/2016.

A Amasco
esteve reunida com a Presidência do Gávea
tratando de assuntos de segurança e proteção da
mata no entorno do campo de golf. Em
20/10/2016

A Amasco
foi convidada e voltou a participar de reunião
com gestores dos Parques da Cidade e tornou a
sugerir que a ARIE (Área de Relevante Interesse
Ecológico) vire Parque para sua melhor proteção

INFORME SÃO CONRADO OUT A DEZ 2016|

CONTRA O PONTO E PRÓ QUEBRA-MOLAS

RESERVAS PARA DEZEMBRO  REVITALIZAÇÃO QUASE PRONTA

SÃO CONRADO FAZ CEM ANOS E AINDA SOFRE COM A
POLUIÇÃO

UMA ESPERA DE 21 ANOS

UMA HORA FAZ FALTA

Matéria fala que a Amasco pede o fim dos pontos finais de ônibus na Av.
Niemeyer e a recolocação dos quebra-molas na Estrada da Gávea e Estrada
do Joá. E que o Secretário Municipal de Transportes, Alexandre Sansão
prometeu resolver o problema até o final do mês de outubro e que os
moradores acreditam na promessa do Secretário.

Matéria fala que vizinhos celebram a reabertura do Hotel Nacional, mas
parte resiste a construção de torres anexas. Fala que obra está em fase final
e que o Hotel receberá hospedes no fim do ano.

Matéria fala sobre a obra da Elevatória que pode pôr fim ao despejo de
esgoto, mas que continua parada. Lembra do centenário do bairro e a
comemoração dos moradores com a chegada do Metrô e o anuncio da
reabertura do Hotel Nacional. No entanto, a despoluição da praia
principal reivindicação de quem vive na região, continua sendo um
sonho. As instalações da elevatória viraram abrigo de mendigos. Segundo
a Amasco, estamos vivendo um desastre ecológico e falta vontade política.

Matéria fala do Hotel Nacional que foi inaugurado na década de 70, e que
está fechado há 21 anos e será reaberto em 15 de dezembro. Fala dos
novos administradores do Hotel e conta histórias passadas e recentes.

Matéria fala que acesso do Metrô na Aquarela do Brasil fecha mais cedo
que os demais acessos. Amasco diz que acesso que atende maioria dos
moradores do bairro fecha na hora de pico e que já solicitou ao Metrô a
unificação dos horários. Acesso fecha às 20hs e deveria fechar às 21hs.
Metrô informa que é por questões de segurança, mas que em breve os
horários serão plenos.

Jornal Globo Barra - 06/10/2016

Jornal Globo Barra - 13/10/2016

Jornal O Globo - Editoria Rio - 15/10/2016

Jornal O Globo - Editoria Rio - 24/11/2016

Jornal Globo Barra - 01/12/2016

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

T emos recebido reclamações de que as árvores do calçadão
da orla estão com seus galhos e troncos inclinados, alguns

deitados sobre a pista da ciclovia e isso tem causado acidentes
com ciclistas que não conseguem abaixar e acabam chocando-
se com os galhos. A fotografia da matéria mostra o Corpo de
Bombeiros prestando socorro a um ciclista desavisado. A
Amasco encaminhou o problema ao departamento de áreas
verdes da Prefeitura,para que busquem uma solução para o
problema.

e manutenção. Em 17/11/2016

A Amasco promoveu visitas
semanais as obras de revitalização do Hotel
Nacional, levando grupos de moradores para
conhecer a obra. As visitas estão paralisadas, pois
o Hotel está em vistas de ser reinaugurado. Em
17/11/2016.

– 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 sempre na busca de um
aprimoramento na segurança e manutenção do
bairro. Os encontros ocorrem na última 5ª feira
de cada mês. Em 24/11/2016.

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.

a

a

HOTEL NACIONAL.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA

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.

BOMBEIRO

SOCORRE CICLISTA


