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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) .........................0800.0247766
Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare...............3111.1082/1030
Defesa Civil..........................................(199)....(1746)...2258.8868
Detran ...............................Informações...............3460.4042/4040
Disque Dengue....(Tele-Dengue).............................................1746
Disque Denúncia (Segurança Pública)...........................2253.1177
Disque Luz (Luz da Rua)........................................................ 1746
Disque Sinal.......................................................................... 1746
Disque Poda (Comlurb).........................
Fashion Mall (Administração)........................................2111.4427
Fiscalização Sonora................................................................1746
Grupo Busca e Salvamento (Barra)........................2333.4402/4492
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
Posto Reciclagem Rocinha.............................................3323.5515
Posto Saúde Gávea......................................2274.2796/2989/6495
População de Rua...................................................................1746
Prefeitura Reclamações Gerais(luz, buraco, sinal, ônibus, etc)1746

................................ 1746
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Procon(Centro).........................................................................151
Táxi......... (Fashion Mall)...............................................3322.0065
Telemar/OI .........................................................................103.31
Vigilância Sanitária.................................................................1746

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.....................................................2332.9998
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

SUPERETENDÊNCIA 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
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N a data de 15/03 a diretoria da AMASCO,
representada por seu presidente, José

Britz, seu Vice-presidente Luiz Cattapan e o
colaborador Paulo Borges Fortes, reuniu-se
com equipe da Secretaria Municipal de
Conservação e Meio Ambiente e da Fundação
Rio Águas. Representando os dois órgãos
destacamos o secretário Jorge Felippe Neto, o
presidente da Rio-Águas, Cláudio Barcelos
Dutra, o chefe de gabinete da secretaria Wilmar
Barbosa além de outros técnicos e gerentes.

O tema principal da reunião foi a extensão dos
danos na galeria de cintura de São Conrado,
decorrentes das chuvas de final de fevereiro, e
providências que estão sendo tomadas para
reparar a avarias. De forma resumida, temos
três situações:

Extensão da galeria de cintura: está sendoA. 

feito uma revisão em toda extensão da
galeria e até o final do mês deverão ser feitos
os respectivos reparos. Está em estudo o tipo
de material a ser empregado para
restabelecer a estanqueidade da galeria.
Concluído estes reparos, serão refeitos os
reaterros e pavimentações que cederam por
conta dos vazamentos da galeria. Os
técnicos avaliaram como prazo para
concluir estas intervenções em 60 (sessenta)
a 75 (setenta e cinco) dias.

  Trecho final da galeria: em função dos
danos ocorrido neste trecho e por tratar – se
de um projeto inadequado para as
condições geológicas locais a opção foi por
demolição total. A recomposição deste
trecho dependerá de estudos de maré, já
contratados junto ao INPH e que
demandarão, no mínimo 02 (dois) anos.
Neste período, a galeria que está
interceptado ao final do calçadão despejará
as águas diretamente na areia. Para mitigar o
mal aspecto será mantido um equipamento
( t r a to r de es te i r a ) pa ra faze r o
direcionamento do escoamento de águas

B. 

pluviais. Esta metodologia é adotada em
Copacabana (próximo Figueiredo de
Magalhães);  

  Entorno da Martagão Gesteira: em
decorrência de descida de barreira da rua
Iposeira, ocorreu o entupimento de vários
bueiros por conta de lama, pedras e galhos e
folhas de árvores. Houve o compromisso de
inspeções regulares para limpeza destes
bueiros e em caso de alerta de grandes
precipitações pluviométricas encaminhar,
com antecedência, equipamentos e recursos
humanos para limpeza de desentupimento
destes bueiros. A AMASCO também
solicitou que fosse estudada a possibilidade
de implantação de rede de drenagem para
captar as águas superficiais que provém da
Estrada da Canoa e que são represadas pelo
meio fio (rótula) da Autoestrada Lagoa-Barra
e percola na Estrada da Gávea depositando-
se na frente da churrascaria Oasis.

No término da reunião, foi entregue ao
presidente da Fundação Rio-Águas uma lista de
questionamentos feitos pela AMASCO. Esses
questionamentos balizaram a reunião.

C.

Continuação da matéria de capa da pag. 1

REUNIÃO NA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E RIO ÁGUAS.

Tapume colocado na Elevatória da CEDAE na Niemeyer

TAPUMES DA CEDAE
C onforme publicado no informe

anterior, a CEDAE colocou
tapumes no entorno de sua Elevatória de
Esgotos, localizada na Avenida
Niemeyer, estendendo-os até o meio-fio
e ocupando totalmente a calçada de
pedestres, prejudicando quem precisa
atravessar a ponte que liga a Av.
Niemeyer a Av. Aquarela do Brasil.

Após várias solicitações da Amasco, que
ficaram sem resposta da CEDAE,
encaminhamos a reclamação para a
Prefeitura, que comunicou estar
multando a CEDAE devido a essa
irregularidade. E aí CEDAE, quando é
que vocês vão recuar esse tapume?

O centro de cidadania RINALDO DE LAMARE
possui unidade de atendimento para
vacinação contra a febre amarela.

A unidade fica na Avenida Niemeyer, 776,
prédio da Prefeitura, Telefone: (21) 3324-
2487.

Atendimento de Segunda a Sexta: das 08:00
às 20:00  e Sábado:  das 08:00 às 12:00

Não deixem de vacinar o mosquito não
escolhe em quem vai morder.

VACINA DA FEBRE AMARELA


