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S e os absurdos que vêm ocorrendo em São
Conrado pareciam ter limites, ledo engano!

Chegou ao conhecimento da Amasco o mais novo
absurdo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Sem consultar a população, a Prefeitura resolveu
retirar os quebra-molas da Estrada da Gávea, sendo
um deles em frente ao Motel Escort, antes de um
ponto de ônibus de grande movimento, e outros
dois em frente à Escola Carolina Patrício, onde
estudam centenas de alunos do berçário ao ensino
fundamental. E mais ainda, a Prefeitura também
decidiu que os redutores de velocidade não serão
repostos até que sejam realizados os eventos de
ciclismo dos Jogos Olímpicos. Para completar o rol
de absurdos, foram cobertas com asfalto as
passagens elevadas no formato “speedtable”

existentes na Estrada do Joá em frente aos números
88 e 200, próximos à Churrascaria Oásis, e que
atendem aos alunos da Escola Municipal Lucia
Miguel Pereira, facilitando a passagem de veículos
com maior velocidade.

A Amasco só pode entender que a Prefeitura não
prioriza a vida das pessoas que atravessam essas
vias perigosas, onde trafegam veículos que
desenvolvem velocidades acima de 100km/h.

A Amasco espera que a Prefeitura tenha o bom
senso de implantar um outro sistema de redução de
velocidade que não atrapalhe os Jogos Olímpicos,
mas que possa preservar a vida dos milhares de
pedestres e alunos das escolas que caminham pela
Estrada da Gávea, em ambos os lados da
Autoestrada Lagoa-Barra, e também na Estrada do

Joá. Todos esses locais são próximos de pontos de
ônibus, onde circulam multidões.

A Amasco sugere a colocação de fiscalização
eletrônica de 40km/h que, inclusive, poderia
substituir definitivamente os fatídicos e odiados
quebra-molas ou lombadas.

Em palestra realizada no Fashion Mall na noite do
dia 29/06, a Amasco entregou ao Prefeito Eduardo
Paes um dossiê com as demandas pendentes e já
enviadas anteriormente à Prefeitura, além de um
abaixo-assinado apelando ao Prefeito pela volta
dos quebra-molas ou outro controle de velocidade
na Estrada da Gávea.

Senhor Prefeito: Sem redutor de velocidade ou
fiscalização eletrônica não é possível!

POUPAR VIDAS NÃO É PRIORIDADE:
ABSURDO DOS ABSURDOS!

Órgão Oficial de Informação dos Moradores e Amigos de São Conrado

AMASCO 34 ANOS DE EXISTÊNCIA!

A Associação dos Moradores e Amigos de São Conrado completou no dia 19 de maio, 34 anos de existência.
Recebemos inúmeros e-mails de congratulações por todos esses anos de luta pela valorização e

manutenção do bairro de São Conrado, sempre na busca por uma melhor qualidade de vida para seus moradores
e vizinhos. A Amasco agradece imensamente aos associados, moradores, amigos, imprensa e setores públicos,
que de forma direta ou indireta contribuem para que a Amasco possa permanecer ativa e atuante há mais de três
décadas.

Parabéns para Amasco, para seus dirigentes do passado e do presente e para todos vocês, fiéis colaboradores!
A DIRETORIA

"Se parecemos fortes, seremos ainda mais fortes quando você se juntar a nós”

Se junte a nossa luta!

O quebra-molas que existia próximo ao ponto de ônibus e
passagem subterrânea foi retirado causando riscos aos pedestres
com a alta velocidade dos carros e avanço de sinal. Mais à frente
haviam dois em frente à Escola Carolina Patrício.

Placa indicando a existência do quebra-molas indicado na seta.


