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AMASCO EM AÇÃO
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A AMASCO, na medida do possível, tem
interagido diretamente com as autoridades
públicas para tentar solucionar problemas sem
intermediários hierárquicos. Isso demanda
tempo e persistência, pois as agendas
governamentais são, quase sempre, lotadas.
Nas últimas semanas, a AMASCO atuou nas
seguintes reuniões de trabalho:

com o Diretor de Contrato Eng. Lucio
Silvestre, para tratar de assuntos referentes a
modificações no trânsito e à implantação de
sinalizações para a execução das obras de
escavação dos túneis de acesso à Estação do
Metrô de São Conrado. Obras sendo
realizadas nos cruzamentos da Avenida
Aquarela do Brasil, Avenida Niemeyer e
Estrada da Gávea, na área do entorno do
Viaduto Mestre Manoel.

com o
Subprefeito Bruno Ramos, para tratar de
assuntos relacionados ao trânsito do bairro,
ordem urbana, acolhimento de moradores
de rua, construção de pista de skate na praia
e limpeza do bairro, entre outros.

, com Marcelo Leoterio, para tratar
das modificações de trânsito provocadas
pelas obras do Metrô e de implantações de
lombadas na Avenida Aquarela do Brasil e
na Estrada da Gávea e de passagens de
pedestres no entorno do Fashion Mall.

, com o Chefe de Gabinete Eng.
Paulo Fonseca, para tratar do projeto de
saneamento do bairro em execução, da
recuperação da galeria de cintura da praia e
do deck, além do projeto da pista de skate
sobre a laje estaqueada que está sendo
construída ao lado da galeria de cintura, em

Consórcio Construtor Rio Barra (Metrô),

Subprefeitura da Zona Sul 1,

CET-Rio

Rio Águas

frente ao Hotel Nacional.

para buscar informações sobre o
processo de recuperação do Hotel e sua
previsão de início. José Marcos disse que o
processo está em andamento e acredita que
haverá novidades ainda este ano. Vai manter
a Amasco informada.

, com o Secretário Alexander Vieira,
para tratar de assuntos relativos à ordem
pública do bairro, no que diz respeito a:
comércio ambulante, Guarda Municipal,
estacionamentos irregulares e excesso de
barulho. Na ocasião, o Secretário Alexander
Vieira solicitou informar aos moradores para
que façam todas as reclamações,
principalmente sobre barulho, através do
1746 (telefone, site ou aplicativo de celular).
No quesito “barulho”, deve-se escolher a
opção Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Poluição Ambiental.

com o Comandante
Geral da PM, Coronel Luiz Castro, para tratar
de questões ligadas à segurança do bairro e
ao momento atual pelo qual atravessam as
forças de segurança, que têm perdido força,
propiciando que eventos indesejáveis
voltem a ocorrer no bairro após muitos anos.
Foram cobradas providências emergenciais,
como o aumento de efetivo da PM nas ruas.
Estiveram presentes também representantes
do Leblon e da Gávea.

com
os Delegados da 11ª, 14ª e 15ª Delegacias
da Polícia Civil, o Comandante do 23º
Batalhão de Polícia Militar e a Guarda
Municipal, sempre em busca de um
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José Marcos, representante do Hotel
Nacional,

Secretaria Especial de Ordem Pública
(SEOP)

QG da Polícia Militar,

Conselho Comunitário de Segurança,

aprimoramento na segurança do bairro, que
vem sofrendo com pequenos eventos após o
enfraquecimento da UPP da Rocinha.

Permanecem no dia a dia os contatos
incontáveis com autoridades estaduais e
municipais, além de outras associações de
bairros vizinhos, que sofrem com problemas
iguais aos nossos, tentando encontrar soluções
conjuntas.

Lembramos que as reuniões da Diretoria da
AMASCO, abertas aos moradores e
principalmente aos Conselheiros, ocorrem às
terças-feiras, às 17h30, na sede da AMASCO,
no Fashion Mall. Venha discutir os problemas e,
acima de tudo, propor soluções criativas e
viáveis. Junte-se a nossa frente de batalha e seja
um associado atuante da AMASCO.
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REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma sugestão
ou reclamação, mande através de nosso e-
mail  amasco@amasco.org.br ou compareça
a uma de nossas reuniões.
Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”
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