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ÔNIBUS EM SÃO CONRADO

A nota fala da vitória parcial da Amasco em ação civil pública que questiona os cinco
terminais de ônibus implantados na Avenida Aquarela do Brasil pela Prefeitura. Pela decisão,
a área deverá ter mais sinalizações e fiscalização para impedir os coletivos de pararem em
cima das calçadas.

O PAC DA DIVERGÊNCIA NA ROCINHA

A matéria fala da denuncia da Amasco quanto a pretensão do Governo do Estado em
construir espigões em área de proteção ambiental para abrigar moradores da Rocinha que
serão retirados de suas moradias para construção de teleférico e outros mobiliários públicos.
Informa que a Amasco não aceita que se mexa numa área de preservação da Mata Atlântica e
que moradores da Rocinha concordam que o prioritário são as obras de saneamento. Aponta
ainda que o Pac1 deve terminar este ano e que o Pac2 não tem data prevista para inicio.

PRESIDENTE DA EMOP DIZ QUE PROJETO DO PAC2 ESTÁ SENDO REANALISADO PARA
PRESERVAR ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO CBN-RIO

A entrevista com José Britz, Presidente da Amasco, e Ícaro Moreno, Presidente da EMOP,
teve como mote a denuncia da Amasco de que seria cometido crime ecológico se for
utilizada área de Preservação Ambiental para construção de espigões. A EMOP prometeu
rever o projeto e preservar a mata.

SANEAMENTO AINDA PRECÁRIO EM SÃO CONRADO

Matéria fala das belezas do bairro que contrastam com a poluição da praia em razão do
precário saneamento existente há anos. Destaca ainda a lentidão das atuais obras de
saneamento que deveriam ter sido entregues em julho, mas que continuam em ritmo lento.
O texto expõe que o mar continua a receber esgoto, diz que nossa praia é considerada
péssima e que os vazamentos na tubulação da Niemeyer preocupam.

RISCO POTENCIAL

A nota fala do comunicado enviado pela Amasco aos moradores sobre o risco potencial de
ocorrer uma tragédia na quadra da Escola da Samba da Rocinha. Destaca ainda que o Corpo
de Bombeiros aprovou um lotação de 1.740 pessoas quando o projeto da quadra mostra
capacidade para 700 pessoas.

Jornal Globo Barra, Coluna Paralelas - 10 de Julho de 2014.

Jornal O Globo, Editoria Rio - 10 de Julho de 2014

CBN-RIO - 10 de julho de 2014

Jornal O Globo, Editoria Rio - 29 de Julho de 2014

Jornal Globo Barra, Coluna Gente Boa - 08 de Setembro de 2014

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

A AMASCO, sempre que possível, tem
interagido diretamente com as autoridades
públicas para tentar solucionar 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:
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Secretaria Municipal de Obras – Com o
Secretário Alexandre Pinto. Tratamos de
assuntos referentes às obras de construção da
nova pista do Elevado das Bandeiras e dos
Túneis do Joá e sobre projeto da Amasco de
mobilidade interna no bairro com
intervenções no trânsito. O encontro
ocorreu no prédio da Prefeitura, em
03/07/14.

EMOP – Empresa de Obras Públicas –
Presidente Ícaro Moreno. Tratamos de
assuntos relativos às modificações no
planejamento do PAC2 da Rocinha e São
Conrado. O projeto previa a construção de
espigões em área de proteção ambiental, o
que solicitamos que fosse modificado. Após
a reunião o plano foi revisto. Sede da Emop
em São Cristovão, em 07/07/14.

Subprefeitura da Zona Sul 1 – Subprefeito
Bruno Ramos, com a presença da Cet-Rio e
do Consórcio Construtor Rio Barra.
Discutimos assuntos referentes ao projeto de
urbanização das áreas no entorno da Estação
do Metrô e acessos. A Amasco havia feito
algumas sugestões que foram acatadas pelo
Consórcio. Gabinete do Subprefeito, em
06/07/14.

Hotel Windsor – Governador, Luiz
Fernando Pezão. Foram abordados assuntos
ligados ao governo e também quanto ao
próximo mandato da Governadoria do
Estado do Rio de Janeiro. A Amasco cobrou o
atual Governador pela ausência de atenção
dada a São Conrado nestes oito anos de
gestão. Pezão reconheceu e prometeu
comparecer ao bairro assim que voltar a ser
convidado pela Amasco. A Associação fará o
convite após as eleições. Barra, em
04/09/14.

Secretaria Municipal de Turismo – Secretário
Antonio Pedro Figueira de Mello.
Debatemos com o Secretário a questão dos
desfiles de Blocos Carnavalescos na orla de
São Conrado, os transtornos, a baderna e
depredação do patrimônio público e
privado, causados pelos participantes.
Mostramos que a orla de São Conrado é
estreita e não comporta blocos com 20 mil
pessoas, como é o caso do Bloco da Favorita.
Vamos nos reunir novamente com o
Secretário e com os responsáveis pelos
blocos. A Amasco vai lutar para que não haja
mais desfiles em nossa orla. No gabinete do
Secretário, em 09/09/14.

Consórcio Rio Barra e Rio Trilhos –

AMASCO EM AÇÃO

Engenheiros e Representantes. Audiência
para conhecimento do projeto de
urbanização da área no entorno da Estação
São Conrado e seus acessos. Fizemos
objeções e sugestões sobre algumas
intervenções que poderiam vir a acarretar
transtornos no futuro. O consórcio
concordou com as posições e levará em
consideração a visão comunitária da
Amasco. Tivemos a promessa de que farão as
alterações necessárias e possíveis – já que
algumas dependem da Prefeitura.

Conselho Comunitário de Segurança –
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
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ocorrem toda terceira quinta-feira de cada
mês.

No dia a dia permanecemos tratando dos
temas relacionados ao nosso bairro.
Buscamos as autoridades estaduais e
municipais, além de outras associações de
bairros vizinhos, que sofrem com problemas
semelhantes aos nossos, sempre na busca
por 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.

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.
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