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REALIZAÇÕES DE 2016:
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Estação São Conrado da Linha 4 do Metrô e seus
acessos:o acesso da Av. Aquarela do Brasil, que
não existia no projeto, foi criado a pedidoda
Amasco;

Extensão do horário de fechamento dos acessos
B e C do Metrô, para fazer coincidir com o
horário de funcionamento das linhas 1 e 2;

Retirada dos terminais de ônibus da Av.
Aquarela do Brasil após três anos de disputa
judicial com a prefeitura;

Retirada dos terminais de ônibus da Av.
Niemeyer, com transferência para a Rua
Amandino de Carvalho;

Recuperação e revitalização da Praça São
Conrado, obra que inicialmente não estava
prevista no contrato entre a Prefeitura e a
construtora;

Recolocação das lombadas retiradas do bairro,
depois da realização das provas de ciclismo das
Olimpíadas;
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Manutenção do retorno (Igreja/Posto Shell) na
autoestrada;

Dragagem do Canal da Av. Almirante Álvaro
Alberto;

Reordenamento e diminuição dos blocos
carnavalescos e atuação para impedir o desfile
de blocos carnavalescos que causaram
transtornos no ano anterior;

Ações junto à Secretaria de AssistênciaSocial
para acolhimento dos moradores de rua do
Bairro;

Pressão permanente junto ao conselho de
segurança para manter baixo o nível de
violência do Bairro, um dos mais baixos da
Zona Sul;

Organização de visitas de grupos de moradores
às obras de revitalização do Hotel Nacional,
auxiliando na comunicação viabilizando canal
direto de comunicação entre moradores e hotel;

Ponte sobre o canal da Av. Aquarela do Brasil
para compensar o fechamento da passagem sob
a marquise do Hotel Nacional;

Preservação da mata do morro da Av.
Niemeyer, mediante a instalação de uma cerca
metálica, custeada pelo Hotel Nacional;

Ações para recuperação do deck, da galeria de
cintura da praia em frente ao Hotel Nacional
danificados pelas ressacas do mar;

Ações para recuperação da galeria de cintura no
final da praia do Pepino que foi danificada pelas
ressacas do mar;

Ações para execução das obras de
modernização da Estação Elevatória da CEDAE
na Av. Niemeyer, já que as obras estão paradas
há três anos;

Ações junto à Prefeitura para impedir a
construção de um posto de gasolina no canteiro
central da Autoestrada Lagoa Barra, na subida
para o Túnel São Conrado.

Seguir a pressão para a continuidade do plano
de saneamento das comunidades da Rocinha e
Canoas com objetivo de despoluir a praia de
São Conrado;

Modernização e ampliação da Estação
Elevatória da CEDAE na Av. Niemeyer;

Transformar em parque a ARIE (Área de
Relevante Interesse Ecológico) localizada na

OBJETIVOS PARA 2017:

mata acima da estação do metrô e criada pela
Lei Municipal 3.693, de 04/12/2003;

Pressionar e coibir a expansão imobiliária ilegal
e irregular em áreas de preservação nas
comunidades do entorno do bairro;

Conquistar uma solução definitiva para os
terminais rodoviários. Hoje, empresas privadas
de transporte utilizam espaços públicos como
estacionamentos privados para minimizar
custos, trazendo desordem e degradação ao
bairro. NÃO À DESORDEM!!!;

Reabertura da ciclovia da Av. Niemeyer;

Proteção de nossas áreas ambientais contra a
depredação;

Manutenção e melhorias no sistema de
segurança do Bairro; incluindo ações na área de
ordem pública;

Concluir a revitalização do prédio do Gávea
TouristHotel na Estrada das Canoas;

Eliminação do barulho causado pelos aparelhos
de ar-condicionado do Hotel Nacional;

Continuação das ações para recuperação do
deck e da galeria de cintura da praia em frente
ao Hotel Nacional, todos danificados pelas
ressacas do mar;

Continuação das ações para recuperação da
galeria de cintura no final da praia do Pepino,
danificada pelas ressacas do mar;

Continuação das ações para execução das obras
de modernização da estação elevatória da
CEDAE na Av. Niemeyer. Obras estão paradas
há três anos;

Ações para execução do projeto de um novo
retorno na autoestrada conforme projeto já
existente na Prefeitura;

Ações para coibir a expansão do comércio
ambulante no bairro;

A AMASCO seguirá no seu dia a dia mantendo os
contatos com a COMLURB, setor de áreas verdes,
Secretarias de Ordem Pública, Assistência Social,
Obras, Urbanismo, Transportes e Meio Ambiente,
CEDAE, Rio Luz no 1746, CET-Rio,Prefeitura,
Subprefeitura e Administração Regional, Policias
Civil e Militar.

A Amasco tem, com certeza, muitas batalhas em
2017 e precisa continuar contando com o apoio e
a participação dos moradores. Participe você
também, ajude o seu bairro a ter voz ativa!
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A Diretoria

REALIZAÇÕES 2016
E

METAS 2017!

Caros vizinhos, uma Associação de
Moradores não é um “órgão

público”, mas sim, uma ferramenta para
cobrar e interagir com diversos órgãos
públicos, autarquias e demais agentes que
interajam com nosso bairro. A Amasco
conta com colaboradores dedicados e
voluntários que trabalham em prol da
nossa comunidade e que atuam para que o
poder público se sinta pressionado e
resolva com mais agilidade as questões
relativas ao nosso bairro.

São Conrado precisa de uma participação
maciça dos seus moradores. Infelizmente,
– e certamente pelas justas demandas
cotidianas de cada um – essa participação
ainda é pequena. Precisamos aumentar
nossa capacidade de participação e
pressão junto aos agentes públicos. Não
podemos dar a falsa impressão de que
nossos problemas não interessam à
maioria dos moradores.

Abaixo, listamos algumas realizações
alcançadas em benefício do nosso bairro
fruto da participação e/ou atuação da
AMASCO com o apoio e a pressão dos
moradores.


