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INFORME SÃO
CONRADO

Órgão oficial de Informação da Associação dos
Moradores e Amigos de São Conrado - AMASCO

Estrada da Gávea, 899/2º Piso - CEP. 22610-901 -
São Conrado - RJ -  Tel.: 3322.0421 - 3322.0130
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Bombeiros ...... (Samu  192)...................................................193
Cedae  água/esgotos.0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
Comlurb - Remoção Entulho ................................................. 1746
Companhia Estadual de Gás (CEG) ..........................0800.24.0197
Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
Defesa Civil...............................................(199)...2576.5665/7297
Detran (Leblon)...............................Informações...........3460.4042
Disque Dengue....(Tele-Dengue).................2575.0007/2599.4742
Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
Disque Sinal.......................................................................... 1746
Disque Poda (Comlurb).........................
Escola Samba Acadêmicos da Rocinha.................3322.3303/3318
Fashion Mall (Administração)........................................2111.4444
Fiscalização Sonora................................................................1746
Grupo Busca e Salvamento (Barra)...............3325.1944-3325.1234
Guarda Municipal..................................................................1746
Hospital Miguel Couto................................3111.3781/3712/3715
Hotel Royal Tulip .........................................................3323.2200
Igreja de São Conrado...................................................3322.0560
Light.........................................................................0800.21.0196
Ônibus Integração Metrô........................................0800.595.1111
Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/4345/6495
População de Rua.......................................3973.3800/2503.2356
Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc1746

................................ 1746

A Amasco esteve reunida nos dias 28/1, 13/02 e
06/03, com a Secretária de Ordem Pública

SEOP. Na primeira reunião ocorrida no Gabinete
do Secretário, Capitão PM Leandro Matieli, estava
presente também o Subsecretário de Ordem
Pública, Marcelo Maywald. A Amasco solicitou a
reunião para levar ao conhecimento da SEOP os
graves problemas de Ordem Pública que estão
ocorrendo em São Conrado e que tem causado
trantornos aos moradores.

Foi cobrado da SEOP aumento nas prevenções de
segurança e proteção aos patrimônios públicos e
privados durante os desfiles dos blocos
carnavalescos. Principalmente, no desfile da
Favorita que tinha previsão de 100 mil pessoas.
Marcelo disse que ele o Secretário Leandro Matieli
estiveram pessoalmente nos desfiles anteriores e
estariam nos próximos também monitorando e
fiscalizando. Foi informado do grande problema na
dispersão, de que os sanitários não davam vazão e
que o som permaneceu ligado após o termino dos
desfiles. O subsecretário disse que foi
pessoalmente junto aos carros de som e mandou
desligar. Foi enfatizado a falta de educação dos
foliões o que é muito difícil controlar.

Foi informado à SEOP sobre moradores de Rua na
Olimpio Mourão Filho e na passagem sob Hotel
Nacional e a nova prática de ficarem o dia todo
deitados nas calçadas e portarias dos edifícios.
Sobre estacionamento irregular de vans, ônibus e
caminhões nessa rua e carga e descarga de
mercadorias do Extra fora do horário permitido.

Foi solicitada fiscalização para organização das
barracas na praia, redes de vôlei e sobre barracas
que ficam montadas na areia e pernoitam. Para
estacionamento de caminhões na curva da
Niemeyer, em frente ao nº 750 e na calçada do
outro lado junto aos escritórios do Metrô. Para
estacionamento irregular de ônibus, caminhões,
carros e vans na Av. Aquarela do Brasil.Também
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Procon(Centro)2224.4916-2224.5184(PUC)3114.1398-3114.1399
Rede de Trabalho..........................................................2588.9009
Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
Táxi..........(Rádio Táxi)...................................................2560.2022
Telemar/OI .........................................................................103.31
Túnel Zuzu Angel................(Socorro/Reboque).............2540.0900
Vigilância Sanitária....................2506.2204/2506.2200/2503.2280

POLÍCIA MILITAR E CIVIL
Quartel General(Q.G.)..........................................2333.2634/2501
23º BPM (Sala de Comando)..........................................2334.6714
23º BPM (Sala de Operações) .......................................2334.6725

Oficial do dia.................................................................2334.6722
Cabine.......(Praça São Conrado)...................2420.4687-2420.4745
Delegacia da Mulher.....................................................2332.9991
Delegacia de Polícia (15 Gávea).................2332.2913-2332.2912

DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.......3814.2145/2147
Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias).....2503.2795-2503.2796
Ibama.................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
Instituto Est. Floresta (IEF)...................2282.1252.r.262.2240.7655
Patrulha Ambiental........................................................2498.1001

SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)....................2274.4049
VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

23º BPM (P-2)............................................................... 2334.6717

a

Telefones Úteis

02

para o comércio ambulante e menores jogando pe-
dras nas varandas dos condomínios da Niemeyer,
ocasionando a quebra de janelas de vidro.

Reiteramos a questão do sinal da Estrada da Gávea,
em frente ao Posto Garoa, onde os motoristas
avançam em alta velocidade, e que, a Amasco
encaminhou solicitação de projeto à Cet-Rio e nada
aconteceu. Falamos do estacionamento irregular
nessa via, sem talão, sobre o carro oficina e carro
depósito de mercadorias. Sobre a necessidade de
uma lombada próxima da Passagem Subterrânea,
projeto já está aprovado na Cet-Rio e só falta
implantar. Sobre o comércio ambulante no entorno
do shopping e na calçada do Village, além do
estacionamento irregular na Rua Povina
Cavalcanti, com a passagem para pedestres

ocupada por motos e carros. Sobre casa de festa na
Jaime Silvado que causa transtornos todos os fins de
semana. Sobre a saída e entrada do Túnel Zuzu
Angel com estacionamentos irregular e perigo para
carros na pista da autoestrada. Sobre
estacionamento irregular na Estrada da Canoa e
construção ilegal no caminho das canoas que fica
na entrada do 720 dessa Estrada.
Marcelo Maywald disse vai mandar fotografar os
problemas relacionados pela Amasco, item por
item, fazer um dossiê e criar uma rotina de atuação
com operações.
Terminada a reunião, Marcelo saiu com
representantes da Amasco e fez uma caminhada
pelo bairro identificando cada problema relatado.
Segue abaixo o relatório entregue ao Subsecretário.

ORDEM PÚBLICA

COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

01 - AVENIDA AQUARELA DO BRASIL:

02 - AVENIDA NIEMEYER:

03 - RUA GENERAL OLIMPIO MOURÃO FILHO:

04 - ESTRADA DA GÁVEA (EXTRA):

05 - ESTRADA DA GÁVEA (PASSAGEM
SUBTERRÂNEA 655- ED. MAXIME):

06 - ENTORNO DO FASHION MALL:

a) Estacionamento irregular de Ônibus, Caminhões,
Carros e Vans.

b) Comércio ambulante e menores jogando pedras nas
varandas dos condomínios.

c) Moradores de rua nas portas do condomínio com
cama e colchão.

a) Curva em frente 750 perigosa e caminhões e
veículos estacionam de forma irregular bem na
curva. Dou outro lado da rua carros estacionam fora
da área permitida na calçada em frente escritórios
do Metrô.

a) Estacionamento irregular de Ônibus, Caminhões,
Carros e Vans.

b) Carga e Descarga do Extra fora do horário e
moradores de rua.

a) Carros estacionados sem talão, carro oficina e
depósito de mercadorias.

b) Comércio ambulante.
c) Sinal perigoso necessita travessia de pedestre em

“speed table”. Veículos em alta velocidade.

Avanço de sinal, Saída da passagem perigosa,
Veículos em alta velocidade. É necessário
implantação de lombada urgente. Cet-Rio já tem
projeto aprovado.

a) Estacionamento irregular, comércio ambulante de
quentinhas e cafés.

b) Travessia de pedestre é usada por carros e motos.

RELATÓRIO DE DEMANDAS DA AMASCO ENTREGUE A SEOP

Necessita passagem em 'Speed Table”

a) Saída e entrada Túnel Zuzu Angel com
estacionamentos irregulares. Perigo para carros na
pista.

a) Saída do Túnel Zuzu Angel sentido Barra: Ônibus e
carros abandonados e estacionados irregularmente.

b) Entrada do Túnel Zuzu Angel sentido Gávea: Saída
de ônibus Escolares e caminhões.

a) Arrumação dos barraqueiros e redes de Vôlei.
Fiscalização barracas na praia.

a) Carros estacionados há anos.
b) Comércio em via pública lado oposto à

comunidade.

a) Estacionamento irregular (o ideal é rebocar).

a) Estacionamento e obras irregulares.

a) Estacionamento irregular nas calçadas e junto ao
comércio.

a) Estacionamento irregular.

a) Estacionamento irregular de ônibus escolares.

07 - AUTOESTRADA LAGOA BARRA:

08 - PASSARELA DA ROCINHA:

09 - PRAIA:

10 - RUA CORONEL RIBEIRO GOMES:

11 - VILA CANOAS:

12 - ESTRADA DA CANOA 720:

13 - ESTRADA DA GÁVEA:

14 - RUA SÃO LEOBALDO E GOLFE CLUBE:

15 - RUA MARTAGÃO GESTEIRA e JORNALISTA
COSTA REGO:

P.S. A Avenida Aquarela do Brasil é um caso
seriíssimo, pois se tornou terra de ninguém. É uma
zorra total.


