
E M JANEIRO DESTE ANO, solicitamos
aos Correios a colocação de uma agên-

cia em São Conrado, pois nosso bairro, que
sempre contou com apenas uma franquia,
hoje já não conta mais. A franquia existente
fechou suas portas e os moradores têm que
se dirigir a Rocinha, Barra ou Leblon para
postarem suas correspondências.

Morador residente em São Conrado há 34
a n o s , d i z q u e t e n t o u r e m e t e r
correspondência pela Agência dos
Correios de São Conrado e foi
surpreendido com o aviso do encerramento
das suas atividades. Para enviar
correspondência foi obrigado a utilizar
agência na Barra da Tijuca. Apelou para a
AMASCO no sentido de obter informações
sobre o assunto.

O assunto foi notícia no Globo Barra, na
coluna “Paralelas”, sob o título CADÊ OS
CORREIOS? A matéria informava que
desde dezembro de 2012 não temos
correios em São Conrado, e que a Amasco,
já havia feito duas solicitações oficiais aos
Correios.

Em resposta a nossa manifestação de nº
14231219, os Correios informaram que o

ANO XXIX OUTUBRO A DEZEMBRO 2013|

INFORME

SÃO CONRADO
Órgão Oficial de Informação dos Moradores e Amigos de São Conrado

R eferência em bom gosto e luxo, o shopping
Fashion Mall abriu sua espetacular decoração

natalina assinada por Cecília Dale. A decoradora
recriou a tradicional casa do Papai Noel.

Na decoração, uma árvore com 10 metros de altura
e 17 mil lâmpadas compõe o circuito que terá um
trenzinho, com capacidade para circular com até
oito crianças por viagem. Ao lado da Town House,
estará o Papai Noel sentado em sua poltrona, com
vários componentes de decoração. Do outro lado
da casa, a Mamãe Noel estará em seu ateliê.

De acordo com Jini Nogueira, Superintendente do
Fashion Mall, a época mais importante do ano não
poderia ter uma decoração básica. “Procuramos
dar a sensação lúdica aos nossos visitantes e
proporcionar às famílias de clientes um
entretenimento repleto de ícones natalinos e cheios
de emoção. Não temos dúvida que acertamos em
cheio com este tema" descreve Jini.

Como não poderia faltar, o trenó do Papai Noel
estará estacionado no terceiro andar, sobre um
tapete de grama de 40m², onde ele irá receber
todos os visitantes, com os seus pedidos natalinos,
a partir do dia 28 de novembro, de quinta à
domingo.

Além da magia de todos estes preparativos, Natal é
uma data em que comemoramos a renovação e o
amor ao próximo. E para incentivar o sentimento de
união e solidariedade, o Fashion Mall montou uma
caixinha de correio contendo cartinhas, com os
pedidos dos pequeninos para o Papai Noel. Um
simples gesto poderá transformar o sonho em
realidade.

Feliz Natal!

Decoração natalina 2014 do Fashion Mall

fechamento da unidade de São Conrado,
atendeu a lei 11.668, aos decretos 6.639 e
6.805 e a Medida Provisória 509, que
estabelecem o encerramento do contrato
de franquia Postal com a Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos. Esclareceu que no
momento não havia previsão de criação de
uma unidade de Correios próxima à Estrada
da Gavea. Indicou a Agência de Correios
como próxima da região, na Av. Olegário
Maciel, 600, funcionando de 2ª a 6ª, das
9:00 às 17:00hs. Solicitou informar a eles
que caso saibamos de alguma loja
disponível no bairro, cuja metragem
mínima seja: para 2 guichês - 103m e para 3
guichês - 122 m. Informaram ainda que na
oportunidade haveria avaliação da ECT.

Sugerimos a eles que fizessem contato com
o Fashion Mall, do qual demos endereço,
telefone e pessoa responsável. A Central de
Atendimento aos Clientes nos informou
que o setor responsável iria fazer o contato
como sugerido por nós.

Desde então estamos aguardando e
queremos saber quando a necessária e
desejada Agência dos Correios, será
instalada no bairro. Alô Correios!

Casa do Papai Noel

no Fashion Mall

Fonte: Comunicação Atitude

SÃO CONRADO PRECISA DE
UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS
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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

O Alcoolismo é uma das doenças que mais
provoca mortes. Caracterizando-se por

uma predisposição física aliada a uma obsessão
mental, instala-se gradativamente na vítima até
dominá-la inteiramente. Irreversível, progressiva e
incurável, atinge indistintamente homens e
mulheres de todas as raças, credos ou condição
social. Para que seus portadores não tenham
como fim inevitável a loucura ou a morte
prematura só existe uma saída: deter a marcha da
doença através da abstinência total e permanente
do álcool. Essa tarefa não é fácil e para realizá-la o
alcoólico precisa reaprender a viver.

É justamente para isso que existe os Alcoólicos
Anônimos, uma irmandade de homens e
mulheres, todos alcoólicos, que se ajudam
mutuamente a manter a sobriedade e
compartilham suas experiências com qualquer
pessoa que possa ter problemas com seu modo de
beber.

Alcoólicos Anônimos não se vincula a qualquer
religião, movimento político ou instituição. Não
faz internações, não realiza tratamentos médicos
ou psiquiátricos nem proporciona serviços de
enfermagem ou desintoxicação, hospitalização,
medicamentos ou qualquer tratamento de saúde.
Não se dedica nem patrocina pesquisas. Não
oferece assistência religiosa. Não fornece abrigo,
comida, roupas, empregos, dinheiro ou outros
serviços de beneficência ou assistência social.
Não aceita dinheiro em pagamento por seus
serviços ou quaisquer contribuições de fontes de
fora da irmandade.

Sua atuação se efetua por meio de um Programa
de Recuperação, OS DOZE PASSOS, sugeridos
para a prática diária na vida do alcoólico e de
reuniões promovidas pelos Grupos de A.A., onde
são trocadas experiências dos problemas vividos
durante o alcoolismo ativo e como cada um está
vivendo na sobriedade, fortalecendo-se assim, o
desejo de permanecer abstinente.

Em A.A. não existem taxas ou mensalidades.
Mantendo-se graças às contribuições voluntárias
de seus membros, mantendo-se livre de injunções
políticas ou financeiras que possam vir a
prejudicar seu propósito primordial: transmitir a
mensagem ao alcoólico que ainda sofre.

Outra característica fundamental de Alcoólicos
Anônimos é a colocação dos princípios da
irmandade acima das personalidades de seus
membros, razão pela qual o anonimato de seus
integrantes é cuidadosamente preservado.

Atualmente, os Alcoólicos Anônimos conta com
cerca de 120 mil grupos em mais de 180 países.
No Brasil somos cerca de 5 mil grupos, em nosso
estado computamos cerca de 600 e em nossa
cidade temos cerca de 300 grupos.

Para conhecer melhor e obter maiores
informações ligue para ESCRITÓRIO DE
SERVIÇOS LOCAIS DE ALCOÓLICOS
ANÔNIMOS NO RIO DE JANEIRO. PABX: (21)
2253-3377 Av. Presidente Vargas, 542/1201
Centro Rio de Janeiro RJ CEP: 20.071.000.

Alcoólicos Anônimos
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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
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“...Alcoólicos Anônimos, uma

irmandade de homens e

mulheres, todos alcoólicos, que

se ajudam mutuamente a

manter a sobriedade e

compartilham suas

experiências com qualquer

pessoa que possa ter problemas

com seu modo de beber...”



TRAUMATO-ORTOPEDIA
NEUROLOGIA / REUMATOLOGIA

ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

Galeria 847 -  Estrada da Gávea, 847 - 112         3204-7154 / 9976-1828

Convênios: CAMPERJ e CABERJ

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

03OUT A DEZ 2013 | INFORME SÃO CONRADO

URBANIZAÇÃO AMEAÇADA

Matéria fala do abandono das obras do PAC em diversas comunidades e informa
que construtora desistiu das obras. Fala das demolições de várias casas em área
de risco e também de outras que darão passagem para o saneamento, teleféricos
e outros mobiliários públicos. A reportagem trata da construção dos prédios
para atender a 440 unidades que serão desocupadas, a mesma matéria revela
que o local dessas construções estava dentro de área ambiental protegida por
Lei e a EMOP vai estudar outras soluções.

VOCÊ ESTÁ CONVIDADO PARA A 'ÁREA VIP'

Matéria apresenta a nova colunista do Globo Barra, a jornalista Marcia Romão,
moradora de São Conrado e que vai passar a abordar as novidades, os eventos e
os problemas do bairro em sua coluna. Marcia foi repórter no SBT e CNT.

MÔNACO É AQUI, MAS TEM SEUS PROBLEMAS

Entrevista na coluna “Área VIP” com a Atriz Claudia Alencar, que considera o
bairro um Principado de Mônaco, por ser pequeno e agradável. Diz que no
começo foi difícil viver aqui, mas depois adorou a alegria da mistura das classes
sociais, saudável e contagiante. Frisa que o ponto negativo é o trânsito e, que só
duas vias na Autoestrada e na Niemeyer não atende ao bairro. Manda recado ao
Prefeito, para que limpe a praia e que chega de esgotos nas areias. Diz que
precisamos muito do Metrô e que é preciso ter policiamento dia e noite.

UMA PISTA PARA SÃO CONRADO

Matéria fala do aumento no número de praticantes de skate nas ruas do bairro e
que a Amasco resolveu propor à Prefeitura a criação de uma pista da
modalidade. A reportagem ainda informa que a Rio Águas irá fazer uma obra na
praia, que será a construção de uma laje sobre o deck. A Amasco quer que seja
implantada uma pista nos moldes da Praça do Ó em Madureira. José Britz diz
que a pista ajudaria a garantir a integridade física dos praticantes.

SKATE E ÔNIBUS

Entrevista na coluna “Área VIP” com o presidente da AMASCO, José Britz, que
vive em São Conrado há 17 anos. Fala do absurdo das novas linhas de ônibus
que foram instaladas com seus pontos finais no bairro, mas que pertencem a
outros bairros. Fala também da nova pista de skate que será criada em São
Conrado, e que se juntará ao surf e ao Voo Livre.

Jornal O Globo - Caderno Rio, 24 de Setembro de 2013

Jornal O Globo  Globo Barra, 13 de Outubro de 2013

Jornal O Globo - Globo Barra, 20 de Outubro de 2013

Jornal O Globo - Globo Barra, 10 de Outubro de 2013

Jornal O Globo - Globo Barra, 27 de Outubro de 2013

ANO DIFÍCIL E ESPERANÇAS QUE SE RENOVAM

Editorial

.:.

N o limiar de mais um ano,
podemos afirmar que

2013 foi um ano de grandes
d i f i c u l d a d e s , p o r é m a
esperança se renova em 2014.

Os envolvimentos políticos e
e c o n ô m i c o s , q u e
s u p o s t a m e n t e , g e r a r a m
protestos e manifestações,
c u l m i n a r a m c o m o
enfraquecimento dos governos
municipal e estadual, refletindo
em todos os órgãos que
compõem esses governos,
principalmente na questão da
segurança, pois a polícia que
zela por esta área, foi
momentaneamente cerceada
de seu poder de ação.

Para não dizer que o ano foi
totalmente perdido, além de
algumas pequenas ações
produtivas da Amasco no dia-a-
dia. Tivemos uma grande
vitória ao conseguir fazer com
que o Governo do Estado
reconhecesse que o projeto do
PAC2, que previa a construção
de edificações dentro de áreas
d e S ã o C o n r a d o e d e
p re se r vação amb ien t a l ,
protegida por Lei, era ilegal.
Essa foi realmente uma grande
conquista.

Após esses tormentos, surge
uma luz no fim do túnel, de que
ainda neste final de ano coisas
boas possam acontecer e que

certamente iniciaremos o ano
de 2014 com a recuperação
dos governos e da ordem, para
que possamos alcançar em
nossa luta diária, os objetivos
traçados pela AMASCO, com
as conquistas que beneficiem
toda a coletividade de São
Conrado e nossos vizinhos.

Temos projetos viários e de
mobilidade interna a serem
implantados, projetos de lazer
e mobiliários na orla, projetos
na área de segurança que visam
a maior tranquilidade de nossos
moradores e muitas outras
intervenções, além das já
programadas pelo Governo,
como o Metrô, a construção da
terceira pista do Elevado do Joá
e um novo Túnel em direção a
Barra e as obras de saneamento
da praia que já foram iniciadas.

Para isso, contamos com a
inestimável participação de
nossos associados e moradores.
Somen te un idos vamos
alcançar esses objetivos e
buscar uma melhor qualidade
de vida para todos. Desejamos
um Feliz Natal e um Ano Novo
próspero e repleto de grandes
conquistas.

A Diretoria.

“A ambição universal do homem

é colher o que nunca plantou"
(Adam Smith - Economista Inglês)



Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Prepara para o Vestibular com excelente resultado comprovado

Escola Mater
Colégio São Conrado

“Formando Pessoas”

Rua Eng. Álvaro Niemeyer, 126 -  São Conrado
Tel. 3322 3821 e Tel Fax. 3322 1058
e-mail: mater@veloxmail.com.br

www.colegiosaoconradomater.com.br

31 anos

em Educação

C
F
ARLOS

ERNANDO

HÁ 20 ANOS NO MERCADO IMOBILÁRIO.

ASSESSORIA JURÍDICA, VENDAS,

LOCAÇÕES  E AVALIACÕES.

SITE.: www.carlosfernandoimoveis.com.br

9973 8207 - 7877 9543

SÃO CONRADO

BARRA DA TIJUCA

ZONA SUL

CET-RIO
paralisa
atendimento
em
São Conrado

R ECENTEMENTE, ESTIVEMOS NA CET-RIO
do Leblon, pois não conseguíamos contato

telefônico e nem via e-mail. No local,
conseguimos falar com engenheiro Marcelo, que
recebeu todos os itens em aberto de nossa última
reunião em 22/03/2013.

Vamos listar alguns itens que demandam maior
urgência na implantação:

Colocação de lombadas da Avenida Aquarela do
Brasil: Projeto já está pronto e a Rio Trilhos já

autorizou. Também será estudada eventual
alteração na rótula.

Medidas para redução de velocidade na curva,
ao final da Avenida Niemeyer: Existe um projeto
para colocação de tachas no chão, o intuito é
direcionar o fluxo e instalar linhas de inibição de
velocidade transversais da pista (faixas com tinta
saliente no chão). O Consórcio Rio Barra mostrou
interesse, depois que um ônibus chocou-se com
seu escritório.

Speed table (passagem de pedestres elevada) no
sinal entre o posto Garoa e o Ed. 847: Foi
apresentada a sugestão de incluir um sensor para
multar a transgressão do sinal fechado.

Estrada da Gávea, entre os números 681 e 655,
em frente à passagem subterrânea, nós
solicitamos a instalação de speed table
(passagem elevada para pedestres), para facilitar
o trânsito de carrinhos de bebê e reduzir a
velocidade dos veículos.

Trânsito na Av. Prefeito Mendes de Morais, em
frente ao Hotel Nacional: A Amasco sugeriu
proibir o estacionamento combinado com
tachões no chão para segregar o fluxo
direcionado ao Leblon e a São Conrado.

Eliminar passagem de veículos no canteiro
central próximo à boca do túnel Zuzu Angel, em
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São Conrado: Essa passagem traz riscos para o
fluxo de veículos nos dois sentidos. A saída de
veículos na ladeira ao lado do CIEP Ayrton Senna
também perigosa.

Obras em torno do Fashion Mall: Marcelo
mostrou ao Fashion Mall projeto realizado há
cerca de três anos, em que o Fashion Mall previa
diversas intervenções em volta da quadra que
ocupa. Marcelo informou que ainda restam ser
realizados: três speed tables (passagem elevada
para pedestres); aumento da baia de
estacionamento de caminhões de carga e
descarga na Povina Cavalcanti.

Saída de veículos do Fashion Mall: Existe uma
grande dificuldade na saída da garagem
subterrânea do Fashion Mall, com visão
dificultada e pela ameaça dos ônibus que passam
a alta velocidade. A ideia é antecipar ou deslocar
para frente o ponto de ônibus.

Estacionamento irregular na quadra da Rua
Olímpio Mourão Filho e Estrada da Gávea:
Marcelo informou que está em vigência, há
muitos anos, um contrato entre a Secretaria
Municipal de Fazenda e a empresa Embrapark,
que é responsável pelos “flanelinhas” daquele
trecho. A CET-Rio atua como fiscal desse
contrato.

A gradecemos a disponibilidade e o compromisso
da AMASCO no sentido de nos auxiliar a

concluir as obras do metrô de São Conrado com
sucesso para todos e principalmente para os
moradores do bairro, que serão seus maiores usuários.

As escavações que estão sendo realizadas na encosta
da futura estação são para execução da subestação
principal de energia, que chamamos de SSP e atenderá
a linha 4 do metrô quando em funcionamento. A
conclusão das escavações está prevista para fevereiro
próximo e ao longo de 2014 construiremos o edifício
da SSP, um prédio de 3 andares que ocupará o espaço
aberto pelas escavações.

METRÔ INFORMA

BOAS FESTAS!!!



ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107 (Galeria dos Correios)

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Moradora pergunta quando serão

instaladas as lombadas na Avenida Aquarela do

Brasil. São inúmeros acidentes devido à alta

velocidade dos veículos na via, também acaba

prejudicando todas as saídas de garagens dos

edifícios.

Morador disse que ficou

impressionado com a quantidade de lixo que as

pessoas jogam no calçadão e ciclovia da orla de

São Conrado. Usam garrafas pets para lavar os

pés e as deixam no calçadão. São Flanelinhas e

quiosques que invadem a calçada. Ele solicita

ajuda da Amasco.

Estivemos novamente reunidos com a

Cet-Rio e fomos informados que as lombadas

serão instaladas após uma série de intervenções

que serão feitas pelo Metrô. A Cet-Rio informa

que irá executar, provisoriamente, outras ações e

intervenções para conter o problema da

velocidade.

Encaminhamos essa solicitação à

COMLURB e vamos entregar essa reclamação

pessoalmente ao subprefeito da Zona Sul1, que

estará reunido com a Amasco próxima semana.

Encaminhamos o problema aos órgãos

competentes e fomos informados pelo morador

que o problema foi sanado.

Encaminhamos a solicitação a

COMLURB que comunicou que já iniciou a

Morador da Estrada da Canoa

pergunta se podemos auxiliá-lo na solicitação da

melhoria da fiação aparentemente da

concessionária de telefonia, pois está arriada,

podendo ser puxada por caminhão ou ônibus

ocasionando o seu rompimento.

Moradora pergunta por que a

COMLURB não limpa o canteiro que fica na

encosta após o CIEP Ayrton Senna na entrada do

Túnel Zuzu Angel sentido Leblon? Disse que uma

sujeira só.

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO

Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico

CONSERTOS DE FECHADURAS

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

3322.7528 e  7814.8889  ID-6678*20(Horário Comercial)
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100

24 Horas

FARMÁCIA HOMEOPÁTICA

http://gianhomeopatia.blogspot.com

- Aulas para todos os níveis/Conversação/Tradução
- Métodos Tout va bien e Top Notch
- Prof. com formação universitária no exterior

FRANCÊS INGLÊS&

Tel.: 9994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

limpeza, mas que o problema do local é um

chiqueiro, aparentemente, instalado atrás do CIEP

e que deságua na entrada do túnel criando um

enorme lamaçal.

Estamos tentando junto aos dirigentes

da Escola, patrocinadores dos eventos e a

Prefeitura, que seja executado o sistema de

tratamento acústico. No inicio de novembro, nós

enviamos mais um e-mail ao Prefeito apelando

para que ele intervenha nessa situação, pois os

moradores de São Conrado não aguentam mais

esse barulho infernal. Até o fechamento desta

edição, o Prefeito se quer havia respondido ao

nosso e-mail. Vamos continuar lutando. Alô

Prefeito o Sr. recebeu nosso e-mail?

Moradores dizem que já não sabem

mais o que fazer para se livrarem do altíssimo

som nas madrugadas dos finais de semana

oriundo dos shows e eventos realizados na

Escola de Samba da Rocinha. Ninguém consegue

dormir. O problema persiste há anos e ninguém

faz nada.

Pergunta:

Resposta:

Feliz Natal e

2014 Incomparável!

E n q u a n t o o s

C o r r e i o s n ã o

instalam uma Agência

no bairro, lembramos

aos nossos moradores

que ao lado do Fashion

Mall, existe uma caixa

de coleta, que mesmo

não sendo o ideal,

serve para quebrar o

galho daqueles que já

estão com suas corres-

pondências seladas.

Apartamentos para venda e compra no Village e Green

(21) 9991-1532
vvitoria2000@yahoo.com

Corretora e
Consultora Imobiliária
CRECI/RJ: 053870
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AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

CAIXA DE CORREIOS

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:

w w w . a m a s c o . o r g . b r
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A AMASCO, na medida do possível, tem
interagido diretamente com as autoridades
públicas para tentar solucionar problemas sem
intermediários hierárquicos. Isso demanda
tempo e persistência, pois as agendas
governamentais são, quase sempre, lotadas.
Nas últimas semanas a AMASCO esteve nas
seguintes reuniões de trabalho:

Café Comunitário e Conselho de Segurança,
com autoridades, entre eles: Chefe da Guarda
Municipal, Delegados da Polícia Civil e o
Comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar,
sempre na busca de um aprimoramento na
segurança do bairro, que vem sofrendo com
pequenos eventos, após o enfraquecimento da
UPP da Rocinha.

Delegado Claudio Ferraz, Coordenador
Especial de Transporte Complementar;
Levamos ao conhecimento do coordenador a
nossa contrariedade com a possibilidade de se
p e r m i t i r a v o l t a d o s t r a n s p o r t e s
complementares (Vans e Kombis) ligando a
Rocinha a Estrada da Canoa. Já existe linha de
ônibus que faz essa ligação. A medida irá piorar
ainda mais o já caótico trânsito de São Conrado.

Engenheiro Paulo Fonseca, Chefe de Gabinete
do Presidente da Rio Águas; Continuamos
tratando dos assuntos relacionados com a
recuperação do deck da praia e a construção da
nova laje estaqueada e construção de rampa
skate na tentativa de tirar os praticantes de skate
das ruas do bairro evitando acidentes.

Engenheiro Alexandre Pinto, Secretário
Municipal de Obras; Fomos buscar
informações sobre o andamento do início das
obras de duplicação da pista do Elevado do Joá
e da construção do novo Túnel. Falamos
também da possibilidade da construção de
Posto de Salvamento no Pepino.

Genair Martins, Gerente Adjunto da
COMLURB; Solicitamos ao gerente adjunto a
limpeza das luminárias da passagem
subterrânea, que estavam imundas e com lixo
dentro das grades, colocado por vândalos, com
o intuito de tapar a iluminação. Falamos
também sobre a limpeza deficiente de alguns
logradouros do bairro e da entrada do Túnel
Zuzu Angel, ao lado do CIEP Ayrton Sena.

Engenheiro Ícaro Moreno, Presidente da
E M O P ; D a n d o c o n t i n u i d a d e a o
acompanhamento relacionado aos projetos do
PAC2 da Rocinha, levamos a seu conhecimento
nossas considerações sobre construções
populares, em áreas que fazem divisa com São
Conrado, e reafirmamos nosso posicionamento
quanto à importância primária da execução do
saneamento básico da Rocinha.

José Marcos, representante do Hotel Nacional;
Levamos ao porta-voz do hotel a preocupação
dos moradores em relação à inatividade do
prédio do Hotel Nacional e se havia uma

manutenção a fim de conservar sua estrutura e
também como estava o andamento do processo
de reativação do Hotel. Há manutenção e o
processo está próximo de terminar.

Solicitamos reunião com o Secretário de
Segurança Pública, José Mariano Beltrame e
com o Comandante do 23º BPM, Ten. Cel. PM
Luiz Octávio Lopes, para tratarmos de assuntos
relativos à segurança do bairro que está
sofrendo com eventos que não aconteciam há
anos.

Permanecem no dia-a-dia os contatos
incontáveis com autoridades estaduais e

a

a

municipais, além de outras associações de
bairros vizinhos, que sofrem com problemas
iguais aos nossos, tentando encontrar soluções
conjuntas.

Lembramos que as reuniões da Diretoria da
AMASCO, aber ta aos moradores e,
principalmente, aos Conselheiros, ocorrem às
terças-feiras, às 17h30, na sede da AMASCO,
no corredor que fica nos fundos do antigo
Restaurante Joe & Léo’s. Venham discutir os
problemas e, acima de tudo, propor soluções
criativas e viáveis. Juntem-se à nossa frente de
batalha e seja um associado da AMASCO.

a

TÊNIS E PILATES - PROFESSORES ESPECIALIZADOS

QUADRAS DE ALUGUEL

TELS. 3323.2286 - 8282.8682

ESPAÇO ROYAL TULIP
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AMASCO EM AÇÃO

EMOP respeita legislação
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ERÇÁRIO, DUCAÇÃO NFANTIL E NSINO

UNDAMENTAL

Espaço privilegiado e ambiente cuidadosamente

preparado para despertar o prazer e a

responsabilidade de aprender.

Estrada da Gávea, 722

Tel. 3322-0021 | 3322-1794 | 3322-0157

saoconrado@carolinapatricio.com.br

www.escolacarolinapatricio.com.br
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VOCÊ SABIA?

Ä Que: Pessoas com mais de 65 anos devem
procurar um dos dez postos de atendimento
da SMTR, para solicitarem o cartão de
gratuidade de estacionamento?

Os idosos devem apresentar o requerimento
e n c a m i n h a d o a o c o o r d e n a d o r d a
Coordenadoria de Regulamentação e
Infrações Viárias (CRV), da SMTR; uma cópia
da Carteira Nacional de Habilitação (CNH),
dentro do prazo de validade, em nome do
idoso; uma cópia do Certificado de Registro e
Licenciamento do Veículo (CRLV), somente
na categoria particular, do exercício vigente
ou imediatamente anterior, em nome do

Ä

idoso; e uma cópia do comprovante de
residência em nome do requerente.

São diversos postos de atendimento da
Secretaria Municipal de Transportes. Os locais
funcionam das 9h às 16h, nos dias úteis. O
mais próximo de São Conrado é na Avenida
Bartolomeu Mitre 1.297. Os demais são: Rua
Visconde de Santa Isabel 34 – Vila Isabel; Rua
Vinte e Quatro de Maio 931 – Fundos –
Engenho Novo; Rua Orçadas 435, sala 7 – Ilha
do Governador; Avenida Monsenhor Félix
512 – Irajá; Avenida Ayrton Senna 2.001 –
Barra da Tijuca; Rua Fonseca 240 – 2º Andar –
Bangu; Rua Dom Pedrito 1 – Campo Grande; -
Rua Fernanda 155 - Sala 8 – Santa Cruz.

Ä

?

NOS Ú LTIMOS MESES, estamos convivendo
com pequenas ocorrências no bairro, o que

não ocorria há muito tempo. Fator decisivo para
isso é o enfraquecimento da polícia e a falta de
participação da população.

Além das diversas medidas tomadas pela Amasco,
junto a Policia Militar, é preciso que cada um faça
sua parte, colaborando para que essas pequenas
ocorrências sejam eliminadas.

A Delegacia Virtual é uma maneira fácil que você
dispõe para fazer sua denuncia sem sair de casa.
Além de colaborar para que a Polícia Civil possa

agir com rapidez e eficácia. O registro de
ocorrência, mesmo de pequenos furtos, é de suma
importância para as investigações. Também é
muito importante, pois fará parte das estatísticas,
facilitando e identificando os tipos de ocorrências
existentes o que ajuda em sua eliminação.

Basta entrar no site: https://dedic.pcivil.rj.gov.br
em seguida surgirá uma tela com várias opções.

Iniciando clique em Comunicação de
Ocorrência. A seguir em Residente/Turista
Nacional e Prosseguir.

Informe o CEP e clique na lupa. Aparecerá um

DELEGACIA VIRTUAL
Boletim de Bem Vindo ao DEDIC com
informações importantes e no final irá solicitar
concordância com os termos ou não.

Você concordando, aparecerá a página seguinte,
que solicitará o bairro e a rua do delito. Em segui-
da, várias OPÇÕES surgirão para você informar.

Logo depois, vão aparecer as seguintes
solicitações: DADOS DO COMUNICANTE -
ONDE ACONTECEU - O QUE ACONTECEU -
OUTROS ENVOLVIDOS E CONFIRMAÇÃO.

Faça sua parte e ajude a evitar uma próxima
vítima.

DEDIC - DELEGACIA DE DEDICAÇÃO INTEGRAL AO CIDADÃO

REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma sugestão
ou reclamação, mande através de nosso e-
mail  amasco@amasco.org.br ou compareça
a uma de nossas reuniões.
Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”

REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma sugestão
ou reclamação, mande através de nosso e-
mail  amasco@amasco.org.br ou compareça
a uma de nossas reuniões.
Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”

REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma sugestão
ou reclamação, mande através de nosso e-
mail  amasco@amasco.org.br ou compareça
a uma de nossas reuniões.
Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”



que cobriam a ponte que liga o Village ao

Fashion Mall, apesar de sua beleza, estava

servindo de esconderijo.

Fizemos várias solicitações à Prefeitura para

que seja feita a poda do enorme FICUS que

fica na Passarela de São Conrado, no início

da Estrada do Joá, em frente ao número 88.

As solicitações têm sido feitas há mais de três

meses e nada foi feito até a presente data. A

i luminação do loca l e s t á mui to

comprometida pela falta de poda dessa

imensa árvore.

Moradores do Condomínio Recreio das

Canoas reclamam que de segunda a sexta,

entre 16 e 17 horas, um ônibus escolar

estaciona na frente da saída da garagem do

condomínio, impedindo a entrada e saída

dos veículos, além de atrapalhar a passagem

dos moradores. Alô Guarda Municipal!

Os moradores da Estrada da Canoa estão

preocupados com o desmoronamento e a

queda de pedras ocorridos no morro da

“Agulhinha”, que é um seguimento da Pedra

da Gávea. A Amasco acionou os técnicos do

Metrô, que foram ao local com a Defesa

Civil. Eles constataram que nada tem a ver

com as escavações do Metrô. A Defesa Civil

vai preparar o laudo do qual solicitamos

cópia. Acionamos também a GEO-RIO e a

Secretária Municipal de Obras.

Em relação à nota publicada na edição

anterior, sobre a corrente colocada na

calçada por uma casa de material de

construção, na Estrada da Gávea. Os

proprietários esclarecem o seguinte:

A nosso pedido, a empresa SENIC, que está

realizando as obras de saneamento na

Avenida Niemeyer, colocou parte da

iluminação solicitada, no corredor de

madeira junto à Estação da CEDAE,

facilitando a passagem e a segurança de

pedestres no período da noite.

”A legislação municipal determina que a

calçada para circulação de pedestres tenha,

do meio fio para dentro, 2 metros e o restante

do espaço é de uso restrito do imóvel, seja

ele comercial ou residencial. Informou que

o comércio vizinho isolou seus espaços com

frades, deixando a circulação de pedestres

livres, como eles fizeram. Informam que o

espaço é da loja e destina-se ao uso

exclusivo dos clientes que são unânimes em

dizer que a medida restritiva trouxe

conforto. Disse que a Guarda Municipal,

após vistoria, considerou a medida

rigorosamente dentro da lei. Afirma que os

reclamantes e denunciantes não são

moradores de São Conrado”.

Foi solicitado ao florista que fica em frente

ao Fashion Mall, que podasse os arbustos

E nquanto a Cet-Rio não tomar as providências,

já solicitadas pela AMASCO, para a construção

de passarela elevada (Speed Table), na passagem de

pedestres ao lado do Fashion Mall, vamos continuar

assistindo irregularidades iguais a mostrada na foto,

com motocicleta estacionada sobre a faixa de

pedestre, cadeirantes, idosos e carrinhos de bebês.

Alô Cet-Rio!

CONTINUAM AS
IRREGULARIDADES!

O s moradores da Rua

Embaixador Gabriel

Landa se mobilizaram e

conseguiram junto à

Prefeitura, realizar uma bela

homenagem ao São

Conradense Jayme

Drummond, que foi fundador

da primeira Associação de

Moradores do Bairro,

denominada “Amigos de São

Conrado”, sendo por muitos

anos Vice-Presidente da

Amasco realizando trabalhos

comunitários em Vila Canoas.

A praça (rotula) criada e

cuidada por ele, que fica no

final da Gabriel Landa, rua

sem saída, recebeu seu nome

numa homenagem

merecidíssima. Jayme

Drummond faleceu em 2008

e certamente deixou

saudades!

CURTAS

“O importante não é vencer todos os dias, mas lutar sempre.”
(Waldemar Valle  Padre e escritor brasileiro)

São Conradense Jayme Drummond

HOMENAGEM


