DENÚNCIA
Continuação da capa

Caso as alterações sejam aprovadas pelas
autoridades, será possível erigir prédios
sobre a atual área verde da ARIE de São
Conrado com características próprias de uma
AEIS, edificações cujas construções são
proibidas em São Conrado de acordo com o
Decreto Municipal n° 8046, de 25/8/1988.
A situação é muito grave. Trata-se de um
verdadeiro atentado às leis, à natureza e ao
meio ambiente. Tradicionalmente, os
governos têm sido omissos e lenientes com a
ocupação irregular e ilegal das encostas e
áreas de risco e com a destruição do bioma
da mata atlântica urbana. Desta vez o
governo estadual está inovando: ele próprio
promove e patrocina a destruição e a
ocupação ilegal.
Um fato positivo é que ainda existe uma

barreira legal a ser ultrapassada. De
acordo o parágrafo 7°, do artigo 22, da Lei
Federal n° 9.985, de 18/7/2000, que
estabeleceu o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza, a desafetação
ou a redução dos limites de uma Unidade de
Conservação, que é o caso da ARIE de São
Conrado, só pode ser feita mediante lei
específica. Assim, para que o governo do
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Estado atinja a consecução do seu objetivo,
faz-se necessário que as autoridades
municipais da nossa cidade – Câmara dos
Vereadores e Prefeito – desfigurem e alterem
a Lei n° 3.551.
O entendimento da Diretoria da Amasco é
que, para a redução da área de uma unidade
de conservação do grupo de Uso
Sustentável, como é o caso da ARIE de São
Conrado, também deva ser obedecido o
procedimento de consulta pública,
conforme estabelecido no parágrafo 2°, do
artigo 22, da Lei n° 9.985.
Dentre o elenco de órgãos públicos a serem
consultados e que devem aprovar as
condições dos projetos do PAC2, a Amasco
tem conhecimento que o grupo técnico da
Secretaria Municipal de Urbanismo é
contrário à redução da ARIE de São Conrado.
No ano passado, a direção da Empresa de
Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro –
EMOP foi surpreendida ao ser informada
pela Amasco que o seu projeto, elaborado
com desconhecimento das características da
Linha 4 do Metrô, previa a construção de
blocos residenciais nos dois lados da estação
de Metrô de São Conrado, locais esses onde
serão construídas duas torres de ventilação e
a subestação elétrica principal.
A maior parte da comunidade da Rocinha
prefere que seja realizado 100% do projeto
de saneamento no bairro ao invés da
construção do teleférico, principal
responsável pela maior parte dos
desalojamentos, que passarão a demandar a
construção das novas residências e,
consequentemente, a redução da área verde
da ARIE de São Conrado. A Amasco, junto

com toda a população de São Conrado, é
favorável à realização de maciços
investimentos na Rocinha com vistas a
resolver as carências de saneamento de água
e esgoto, recolhimento de lixo, mobilidade
urbana, instalação de novos equipamentos
urbanos, melhoria nas condições de
iluminação e ventilação das residências, e
redução dos níveis de tuberculose no bairro.
Porém, a comunidade de São Conrado é

contrária à redução da cobertura
vegetal do bairro.
Convocamos os moradores de São Conrado
a se unirem à direção da Amasco, ajudando-a
nos contatos com o Estado, com a Prefeitura e
com a Câmara dos Vereadores, para que se
possa levar aos governantes nosso protesto,
apontando a temeridade dessa atitude
populista, eleitoreira e paternalista, que
agravará no futuro os sérios problemas com
relação ao controle do crescimento
desordenado da comunidade sobre áreas de
proteção ambiental e de risco.
A Diretoria

“

CALÇADA CONSERVADA DEVER DE
TODOS” visa conscientizar aos síndicos de
edifícios, comerciantes e residências, para
a importância de manter suas calçadas em
bom estado de conservação ...

Confira matéria completa no site da Amasco:

www.amasco.org.br

Telefones Úteis
s Bombeiros ...... (Samu 192)...................................................193
s Cedae água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
s Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
s Companhia Estadual de Gás (CEG) ..........................0800.24.0197
s Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
s Defesa Civil...............................................(199)...2576.5665/7297
s Detran (Leblon)...............................Informações...........3460.4042
s Disque Dengue....(Tele-Dengue).................2575.0007/2599.4742
s Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
s Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
s Disque Sinal.......................................................................... 1746
s Disque Poda (Comlurb)......................................................... 1746
s Escola Samba Acadêmicos da Rocinha.................3322.3303/3318
s Fashion Mall (Administração)........................................2111.4444
s Fiscalização Sonora................................................................1746
s Grupo Busca e Salvamento (Barra)...............3325.1944-3325.1234
s Guarda Municipal..................................................................1746
s Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
s Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
s Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
s Light.........................................................................0800.21.0196
s Ônibus Integração Metrô........................................0800.595.1111
s Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
s Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/4345/6495
s População de Rua.......................................3973.3800/2503.2356
s Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc1746

s Procon(Centro)2224.4916-2224.5184(PUC)3114.1398-3114.1399
s Rede de Trabalho..........................................................2588.9009
s Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
s Táxi..........(Rádio Táxi)...................................................2560.2022
s Telemar/OI .........................................................................103.31
s Túnel Zuzu Angel................(Socorro/Reboque).............2540.0900
s Vigilância Sanitária....................2506.2204/2506.2200/2503.2280
POLÍCIA MILITAR E CIVIL
s Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
s 23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
s 23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725
s 23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717
s Oficial do dia.................................................................2334.6722
s Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
s Delegacia da Mulher.....................................................2332.9991
a
s Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
s Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
s Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
s Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
s Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
s Patrulha Ambiental........................................................2498.1001
SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
s ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
s VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
s XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

