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A AMASCO, que tem se consumido numa
luta solitária pela busca de mais
qualidade de vida para os moradores de
São Conrado,

Para dar início a essa nova atuação da
AMASCO, convidamos os síndicos dos
edifícios e das galerias 817 e 847 da
Estrada da Gávea e da Rua General
Olimpio Mourão Filho para uma reunião
em nossa sede. Na ocasião, pudemos
tratar de todos os assuntos pertinentes
àquela área, incluindo desordem urbana e
projetos que possam ser implantados para
o desenvolvimento local.

Essa região, que fica no quarteirão do
Largo da Macumba e do supermercado
Extra, tem sofrido bastante com a
desordem urbana e com as intempéries
oriundas de obras, como as que ocorrem
na construção da estação do metrô de São
Conrado.

Além disso, a área é muito afetada pelo
excessivo número de vans que circulam e
que param no bairro. Esses veículos não
obedecem a nenhuma legislação e param e
estacionam onde bem entendem. Apesar
de algumas intervenções esporádicas da
Guarda Municipal, as vans optam por

decidiu em sua última
reunião de diretoria engajar nessa
batalha a participação efetiva dos
síndicos de edifícios, por áreas
específicas.
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infernizar a vida dos moradores. Não
existe uma fiscalização eficaz e contínua.

Outro grande problema é a permanência
de moradores de rua nessa área. A Rua
General Olimpio Mourão Filho é a mais
a f e t a d a , p o i s n e l a e x i s t e u m
supermercado Extra, onde eles buscam
alimentos. A calçada é pessimamente
conservada e dá acesso aos caminhões de
descarga de mercadorias. Os moradores
de rua fazem uma sujeira incrível no local,
apesar de acionarmos diariamente a
Secretária de Assistência Social, que não
resolve o problema. Além disso, eles
adoram essa rua, por ser aconchegante e
bucólica, facilitando seu esconderijo.

É evidente que, só após o término das
obras do metrô, essa área irá ganhar uma
urbanização adequada. Acreditamos
nisso visto que, em todos os lugares por
onde o metrô passou, deixou o seu
e n t o r n o u m a m a r a v i l h a , c o m
infraestrutura e organização.

Mas o metrô é para 2015. Enquanto isso,
vamos continuar lutando para que essa
área ganhe melhorias e que sejam
desencavados alguns projetos, como os de
drenagem. A região tem sofrido com
alagamentos quando há chuvas fortes,
outro grande problema de anos.

É preciso melhorar as condições do
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EM BUSCA DE PARTICIPAÇÃO
asfalto, a limpeza de bueiros e de ralos, a
conservação das calçadas e a questão do
estacionamento, que é rotativo, mas
permite paradas prolongadas e sem talão.
Enfim, é uma série de problemas que
precisam ser atacados junto ao poder
público. E, para isso, é necessário haver
uma integração maior dos moradores
locais com a AMASCO.

Pensando assim, na reunião com os
síndicos, solicitamos que eles nos
encaminhem tudo o que puderem de
informação e ajuda, nos reportando os
problemas mais críticos dessa área. Que
nos auxiliem nas cobranças junto às
autoridades, inclusive participando das
reuniões que iremos agendar com vários
órgãos públicos. E até, quem sabe, que
numa mobilização local, nos ajudem a
resolver pequenos problemas que
demandam muito tempo junto aos órgãos
constituídos.

Vamos continuar lutando e tentando
resolver os problemas. Podem nos acusar
por não conseguirmos algumas soluções,
mas nunca por omissão.

A Diretoria.

“Admitir nossos erros é dizer que hoje

somos mais sábios do que ontem”.

(Jonathan Swift -  Escritor)


