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REFAÇA A CALÇADA

A nota fala da campanha da Amasco incentivando instituições, prédios e comércio a reformar
as calçadas de seu entorno. Diz que o Gávea Golfe entrou na onda e recuperou todo o
calçadão do lado par da Estrada da Gávea e que até os canteiros das árvores foram refeitos.

SÃO CONRADO: PICHAÇÕES CONTRA ASSALTOS

Matéria fala de avisos pichados em tapumes alertando que naquela área tem acontecidos
assaltos tanto durante o dia quanto à noite. Informa que Conselheira da Amasco solicitou
reforço policial para o local e que os assaltos são praticados por dupla em motocicleta. O
comando do 23º BPM, Leblon, informou que o policiamento no local é feito por PMs em
veículos com apoio dos policiais da UPP do Vidigal. Informa também que os moradores têm
medo de registrar a ocorrência e esses assaltos não contam nas estatísticas do Instituto de
Segurança.

PRIMEIRA ESCOLA DE VOO LIVRE É CRIADA EM SÃO CONRADO

A reportagem fala que, para profissionalizar o esporte, o Clube de Voo Livre de São Conrado
terá 60 instrutores e central de atendimento na praia. Informa ainda, que com o apoio da
Associação Brasileira de Voo Livre foi criada essa escola, que é a primeira da cidade. A ideia é
a escola funcionar como um laboratório para estimular e criar regras para a prática do voo.
Segundo o Presidente do Clube, os profissionais buscam uma autorregulamentação, já que,
não existe um órgão fiscalizador. Ele disse também que a Anac (Agência Nacional de
Aviação Civil) e o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo), informaram não ter
competência para fiscalizar as atividades. Afirma que uma rampa para treinos será construída
na Praia de São Conrado.

Jornal Globo Barra, Coluna Paralelas - 03 de Abril de 2014

Jornal O Globo, Coluna Rio, 09 de Junho de 2014

Jornal O Globo, Coluna Rio, 10 de Junho de 2014

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

AMASCO, na medida do possível,

tem interagido diretamente com as

autoridades públicas para tentar

s o l u c i o n a r p r o b l e m a s s e m

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

a

a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– Subsecretário, Altamirando Moraes,

-

Hotel Tulip – George Durante, Gerente
Geral,

Fashion Mall – Marcelo Leotério da Cet-
Rio e o Superintendente, Bernardo
Aragão,

Subprefeitura da Zona Sul1 – Bruno
Ramos, Subprefeito,

Cet-Rio – Marcelo Leotério,

Rio Águas – Engenheiro Paulo Fonseca,

tratamos de assuntos referentes à Favela
da Matinha e invasões na Área de prote
ção Ambiental na comunidade de Vila
Verde na Rocinha e ações do PAC2 que
poderão afetar São Conrado. Questões da
construção da Pista de Skate sobre o Deck
na Praia em frente ao Hotel Nacional.

abordamos assuntos referentes ao
projeto da Amasco de instalação de
câmeras de vigilância no bairro e
manutenção das calçadas no entorno do
Hotel.

debatemos assuntos referentes à
construção de passagens elevadas para
pedestres (speed table), no entorno do
Shopping e sobre as melhorias no setor
de carga e descarga.

discutimos assuntos
referentes a instalações de pontos finais
de ônibus da Aquarela do Brasil e a
baderna instalada no local. A questões da
construção da Pista de Skate sobre o Deck
na Praia em frente ao Hotel Nacional,
também foi colocada em pauta.

tratamos das
modificações de trânsito em razão das
obras do Metrô, da implantação de
lombadas na Aquarela do Brasil e Estrada
da Gávea, das passagens de pedestres no
entorno do Fashion Mall e do retorno da
mão da Aquarela do Brasil no sentido
túnel.

debatemos sobre o projeto de
saneamento do bairro em execução, da

AMASCO EM AÇÃO

recuperação da galeria de cintura da
praia e do deck, além do projeto da Pista
de Skate que ficará sobre a laje
estaqueada a ser construída sob a galeria
de cintura, em frente ao Hotel Nacional e
da solicitação do Voo Livre para
construção de rampa no final do Pepino.

, colocamos em
pauta assuntos relativos à tentativa do
Estado de utilizar área ambiental,
protegida por Lei, para construção de
espigões que vão acomodar moradores
que serão retirados de dentro da Rocinha
para construção de um teleférico.

, tomando
conhecimento do projeto de urbanização
na área no entorno da Estação São
Conrado e seus acessos. Fizemos
objeções e sugestões sobre algumas
intervenções que seriam realizadas e que
poderiam acarretar transtornos no futuro.
Em consenso, vão levar em consideração
a visão comunitária da Amasco e farão as
alterações necessárias. Algumas

a

a

EMOP – Empresa de Obras Públicas,
Presidente Ícaro Moreno

Consórcio Rio Barra e Rio Trilhos –
Engenheiros e Representantes

dependem da Prefeitura.

,
com os Delegados da 11ª, 14ª e 15ª
Delegacias da Polícia Civi l , o
Comandante do 23º Batalhão de Polícia
Militar e a Guarda Municipal, sempre na
busca de um aprimoramento na
segurança e na manutenção do bairro,
que vem sofrendo com assaltos a
transeuntes, comércio e residências.

Permanecemos no dia a dia tratando dos
temas relacionados ao nosso bairro,
buscamos as autoridades estaduais e
municipais, além de outras associações de
bairros vizinhos, que sofrem com
problemas iguais aos nossos, na busca de
soluções conjuntas.

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. Venham
discutir os problemas e, acima de tudo,
propor soluções criativas e viáveis. Juntem-
se à nossa frente de batalha e seja um
associado da AMASCO.

aConselho Comunitário de Segurança


