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Morador disse que foi investida
grande quantia na canalização das águas que
desaguavam na praia, mas jogou-se tudo em
ponto no início da praia do Pepino e parece que
a obra está inacabada ou o projeto é ruim, pois
forma uma lagoa negra no local. O que pode ser
feito?

A Amasco vai se reunir com a Rio
Águas e saber como foi executado o projeto
atual e se existe um novo projeto para corrigir os
problemas que aconteceram com a galeria de
cintura e seu entorno.

Moradora questiona nota da coluna
do Ancelmo Gois sobre fiscalização nos
restaurantes do Fashion Mall e pergunta porque
o mesmo critério não é usado com os
vendedores de quentinha nas ruas do bairro.

A Amasco acredita que se houvesse
fiscalização em todos os seguimentos da
sociedade as coisas seriam, com certeza, mais
eficientes e corretas. Quanto ao comércio
ambulante de alimentos, todos já foram
denunciados a Prefeitura. Ações são realizadas,
mas os problemas sempre retornam.

Moradora disse que chama a atenção
o estado de abandono do calçadão e das grades
no final da praia, na subida da Niemeyer. O que

mais me preocupa é uma abertura do canal
pluvial junto a areia e calçada formando um
túnel. Tem moradores de rua e usuários de
produtos químicos. Tudo isso próximo aos
quiosques, o que causa aos turistas uma
péssima impressão.

A Amasco já comunicou a Prefeitura
a decadência dessa área e da necessidade de se
recuperar a galeria do deck, calçadas e grades.
A Prefeitura parece que ainda não assumiu seu
governo desde 2016. Vamos continuar
tentando e lutando por uma solução.

Moradora disse que gostaria de saber
o que está sendo feito em relação a ciclovia,
sobre a qual não tem visto mais nada nos
noticiários.

Após novo acontecimento, agora na
área do Pepino, a ciclovia Tim Maia está toda
interditada em sua extensão total. A parte da
Niemeyer aguardava parecer do CREA, o que
jamais foi feito. Agora é aguardar a boa vontade
dos governantes.

Morador informa que as esteiras do
metrô de São Conrado estão sem funcionar há 2
meses. Idosos, grávidas e deficientes sofrem
com isso. Gostaria de saber se a Amasco já
solicitou providências ao Metrô Rio?
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A Amasco encaminhou não só o
problema das esteiras, mas também a questão
da limpeza do acesso para a Av. Aquarela do
Brasil.

Morador solicita ajuda da Amasco
junto à prefeitura para que seja feita
manutenção de desentupimento de bueiros e
galerias da rua Golf Club. Que atualmente se
encontram em estado de calamidade, trazendo
transtornos e prejuízos no período de fortes
chuvas.

A Amasco encaminhou a solicitação
a Gerência de Conservação do Alto da Boa
Vista, que prontamente realizou o trabalho de
limpeza e desobstrução dos ralos de águas
pluviais da área.

Moradora informa que existem vários
carros abandonados na Av. Aquarela do Brasil e
pergunta se a Amasco pode ajudar para
remoção dos mesmos.

A Amasco encaminhou solicitação a
Secretaria de Ordem Pública, com fotografias,
para verificar a situação e resolver o problema.

JAN A MAR 2018| INFORME SÃO CONRADO

A no passado apenas dois blocos carnavalescos
desfilaram em São Conrado, após apelos feitos a

Prefeitura, mostrando que a orla de São Conrado é diferente
das outras orlas da cidade, pois os prédios ficam muito
próximos ao mar.Esse ano fomos surpreendidos com cinco
blocos autorizados a desfilar em nossa orla. Apelamos
novamente a RIOTOUR que limite há dois ou elimine de
vez o desfile de blocos na orla de São Conrado.

Acreditamos que blocos carnavalescos deveriam ter locais
próprios para desfile que não fossem nas ruas ou avenidas
de importância para o trânsito e locomoção daqueles que
não apreciam o carnaval.

Apesar dos pesares, a Prefeitura cercou os canteiros no
entorno dos prédios evitando que os foliões subissem nos
canteiros e aparentemente os desfiles ocorreram dentro de
uma civilidade aceitável.

DESFILE DE BLOCOS
CARNAVALESCOS

Canteiros cercados próximo ao Ed. Franklin Sampaio

! Se parecemos fortes,
seremos ainda mais fortes

quando você se juntar a nós. !

28 anos em
São Conrado


