
ponto de ônibus, e que esse animal ataca as
pessoas. Ela foi mordida por ele. Alô!
Sociedade União Internacional Protetora
dos Animais – SUIPA, vamos acolher esse
animalzinho e proteger também o cidadão?
A presença da Secretaria de Assistência
Social, também seria bem-vinda, pois o
local é palco permanente de moradores de
rua.

A Amasco tem feito muitas solicitações
através do número 1746 da Prefeitura, para
reparos de lâmpadas apagadas, de sinais e
carros abandonados. O retorno em relação à
iluminação tem sido muito bom, mas em
relação aos carros abandonados, temos tido
pouco retorno, pois a burocracia para
retirada de carros com placas e enorme. A
legislação não permite. Só é rebocado se
estiver em local com proibição de
estacionamento. Qualquer cidadão pode
fazer a solicitação através do número ou site
1746 é bem rápido, geram protocolo e
enviam resposta ao pleito. Outras
solicitações podem ser feitas também. Que
tal fazer uma consulta?

Moradores das áreas altas do bairro ficaram
mais de quinze dias sem água, que segundo
in fo rmações receb idas , a lém de
rompimento de tubulação, a CEDAE estava
fazendo manutenção das bombas que
abastecem as casas da Rua Capuri, Estrada
da Canoa e adjacências. Já está na hora da
CEDAE adquirir um sistema com maior
tecnologia que torne essa manutenção um
pouco mais rápida. Não é possível ficar 15
dias comprando água de caminhões pipas.

Moradora informou que tem um cachorro
vira lata que fica solto em baixo da
passagem sob o Hotel Nacional, junto ao

Recebemos solicitações para que fosse feita
limpeza e manutenção na rótula em frente
ao Hotel Nacional. Antes que acionássemos
a COMLURB e o Meio Ambiente, fomos
informados que uma equipe de jardinagem,
comandada pela Gerente da Sociedade
Civil do Village São Conrado, estava
realizando o trabalho. Ficou muito boa a
limpeza do local. Parabéns à Sociedade
Civil e aos participantes por esta
demonstração de espírito comunitário.

CURTAS

“Admitir nossos erros é dizer que hoje somos mais sábios do que ontem.”
(Jonathan Swift – Escritor)

Continuamos na luta para a implantação de
sinalizações no bairro, visando à
mobilidade interna e a segurança de
pedestres. São lombadas e passagens
elevadas (speed table) em diversos
logradouros do bairro que estão em vias de
serem implantados. Pequenas burocracias
estão sendo ultrapassadas, mas os projetos
vão acontecer.

Informamos a XXVII Região Administrativa
da Rocinha da construção de barracos na
divisa da Área de Proteção Ambiental, nos
fundos do Hotel Trampolim, na Estrada da
Gávea, e o Administrador Regional, Jorge
Collaro, foi ao local e notificou todas as
pessoas para que retirem imediatamente os
barracos sob pena de demolição pela
Prefeitura. O Meio Ambiente agradece!

A pedido da Amasco a Subprefeitura e a
Região Administrativa da Lagoa retiraram
um lava jato que estava funcionando no
acostamento da autoestrada antes da
entrada do Túnel de São Conrado no
Pepino. A ação foi rápida e o problema foi
solucionado. Estamos de olho!

Segurança em São Conrado

Telefones que podem ser usados e casos de
emergência, além do nº 190 da Policia Militar e do nº
2253.1177 da Policia Civil do disque denúncias.

POLÍCIA MILITAR - 23º BPM
SALA DE OPERAÇÕES:......... 2334-6725
OFICIAL DO DIA:................ 2334-6722
SALA DE COMANDO:..........2334-6714
SALA P2:............................... 2334-6717

POLÍCIA CIVIL
15ª DP GÁVEA:........2332-2902/2332-2911/2912
11ª DP ROCINHA:....2334-6772/2334-6892/6893
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E m razão de alguns
no bairro,

a Amasco está em permanente vigilância
e tem mantido contato direto com o

e com as
e
,

responsáveis pela área de São Conrado e
seu entorno.

A Amasco tem participado das reuniões
mensais do Conselho Comunitário de
Segurança Pública, no qual estão
presentes todos os órgãos de segurança
da Zona Sul e representantes de todas as
associações de moradores da Zona Sul.

Nós temos passado aos órgãos de
segurança, todas as informações que nos
chegam por e-mail. Quando essa
informação é recebida por telefone,
solicitamos que sejam enviadas por e-
mail ,
assim podemos repassar à Polícia
informações mais precisas, que auxiliam

furtos e assaltos
ocorridos com pedestres

23º
Batalhão da Polícia Militar
DELEGACIAS da 11ª DP ROCINHA
15ª DP GÁVEA da Polícia Civil

com todos os detalhes possíveis

na investigação. Mas para que o objetivo
de se melhorar a segurança seja
alcançado, é preciso uma participação
maior de , a fim de
dar mais subsídios aos órgãos de
segurança na elucidação dos problemas
atuais.

Nesse sentido, é preciso que todas as

na ou na
, esta situada sob o Complexo

Esportivo da Rocinha. O registro da
ocorrência é de suma importância, pois
é vital para a identificação do problema e
dos criminosos envolvidos.

A Amasco sugere aos senhores

. Os portei
ros devem permanecer sempre dentro
dos edifícios e das guaritas, fazendo o
atendimento pelo interfone, de modo a
evitar surpresas desagradáveis.

todos os moradores

ocorrências de crimes sejam registradas
15ª DP GÁVEA 11ª DP

ROCINHA

síndicos,
que orientem seus porteiros a não
atenderem diretamente as pessoas que
aparecerem em seus portões -

A AMASCO CONTA COM SUA PARTICIPAÇÃO EFETIVA!


