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Telefones Úteis

Coisas pessoais e coletivas

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, etc).1746
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

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

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

a
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F oi realizada no dia 21 de maio de 2013, no
salão Esmeralda gentilmente cedido pelo

Hotel Royal Tulip, a Assembleia Geral
Ordinária da Amasco para eleição dos novos
representantes da Associação para o triênio
2013/2016, preenchendo os cargos de Diretoria,
Conselho de Moradores e Conselho Fiscal. A
chapa única concorrente à eleição reelegeu o
atual presidente José Britz, para mais um
mandato.

Após a prestação de contas do exercício
2010/2013, feita pelo Diretor Tesoureiro Hélio
Queiroz e aprovada pela Assembleia, o
Presidente José Britz, apresentou um relatório
das atividades da sua gestão. Antes comunicou
que a Amasco estava comemorando 32 anos de
existência. Atividades, conquistas e também
ações que foram iniciadas, ainda não
concluídas. Principais conquistas: início da
urbanização da Rocinha; PAC2 para
continuação dessa urbanização; obras de
despoluição da praia e eliminação da língua
negra principal; construção da estação de
tratamento de esgotos; urbanização da Av.
Aquarela do Brasil; venda do Hotel Nacional;
liberação do prédio do Gávea Tourist Hotel na
Estrada da Canoa; contenção de áreas de
proteção ambiental com fotos aéreas; criação da
ARIE - Área de Relevante Interesse Cultural;
melhorias na iluminação do bairro;
manutenção do sistema de segurança/conselho
de segurança; início das obras da linha 4 do
Metrô, estação São Conrado e criação de novo
acesso junto à antiga Itavema; criação de
retorno da Av. Niemeyer para Av. Aquarela do
Brasil; fechamento de retornos da Av. Aquarela
para evitar irregularidades de Vans, ônibus e
caminhões ; colocação de lombadas
diminuindo velocidade dos veículos na
Estrada da Gávea e Estrada do Joá com
travessias para pedestre (speed table);
colocação de sinalização eletrônica na descida
da Niemeyer e lombada na passagem em baixo
do Hotel Nacional; colocação de sinal
luminoso na Av. Prefeito Mendes de Moraes em

frente ao Hotel Royal Tulip; colocação de sinal
no lado par da Estrada da Gávea; melhorias na
passagem sob a Autoestrada: iluminação e
obstáculos contra motocicletas; novo projeto
para eliminação do esgoto no canal da Av.
Aquarela do Brasil e despoluição da praia;
manutenção do Elevado do Joá; projeto contra
incêndio na Escola de Samba da Rocinha;
mandado judicial para retirada da Favela da
Matinha; fechamento da Bica das Almas pela
obra do metrô; e, eliminação das vans das ruas
de São Conrado.

Diretrizes para o próximo triênio 2013/2016:
Urbanização da Estrada da Gávea e adjacências
(Metrô); Despoluição total da praia; Construção
de um posto de salvamento na Praia do Pepino;
Melhorias na iluminação de ruas e do final da
praia do Pepino; Continuação das melhorias no
trânsito interno do bairro; Aprimoramento do
sistema de segurança; Manter sob controle o
crescimento das favelas; Conclusão das obras
do Metrô no bairro; Sustentação da ARIE - Área
de Relevante Interesse Ecológico; Instalação de
uma sub-região administrativa em São
Conrado; Melhorias viárias na Entrada do
Vidigal; Construção da 3ª pista do Elevado do
Joá; Construção do retorno em frente ao
Fashion Mall; Reativação do Hotel Nacional;
Insistir na construção um retorno com
mergulhão em frente ao Posto Shell para
melhorar o acesso à Estrada da Canoa; e,
Reativação do Gávea Tourist Hotel. Além, do
dia-a-dia com cobranças à Rio-Luz, à CET-Rio,
às Secretarias de Conservação e de Obras, à
Cedae e à Rio-Águas, à Guarda Municipal, à
Comlurb, ao Meio Ambiente, à Assistência
Social, à Secretaria Municipal de Urbanismo, à
Fazenda, à Polícia Militar, a VI Região
Administrativa, à Subprefeitura da Zona Sul, à
Prefeitura e ao Governo do Estado.

Agradeceu a todos de forma direta ou indireta
participaram e colaboraram para que a Amasco
pudesse chegar aos seus 32 anos de existência,
ainda gozando de grande prestígio junto aos
governos constituídos, mesmo com todos os

problemas políticos e humanos existentes no mundo de hoje,
considerando o grande desgaste emocional causado pela luta
quixotesca contra o marasmo, a omissão e às vezes até
incompetência destes mesmos poderes. Incentivou para que
todos compareçam as futuras reuniões da Amasco e a
enviarem solicitações e sugestões para o e-mail -
amasco@amasco.org.br, no Facebook, na sede no Fashion
Mall.

No encerramento da Assembleia, Luiz Antonio Cattapan
solicitou a palavra para registrar o seu reconhecimento e
testemunho pessoal do incansável trabalho em favor do bairro
de São Conrado desenvolvido pelo Presidente José Britz,
dirigente que não tem esmorecido ou desanimado mesmo
tendo que enfrentar os desafios e as dificuldades que a Amasco
tem que enfrentar com vistas a lutar pelo bem estar dos
moradores do nosso bairro. As palavras do Sr. Cattapan foram
endossadas pelos presentes, que efusivamente aplaudiram a
moção de reconhecimento e agradecimento ao trabalho
realizado pelo Presidente Britz. O Presidente da Assembleia
agradeceu o apoio dos presentes e informou que haveria uma
confraternização com bolo de aniversário para comemorar os
32 anos da Amasco.

ELEIÇÕES DA AMASCO

Mesa diretora e plateia atenta

Confraternização pelos 32 anos da Amasco



TRAUMATO-ORTOPEDIA
NEUROLOGIA / REUMATOLOGIA

ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

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

INFORME SÃO CONRADO03

A chamos legitima e democrática a
participação ativa do povo seja com

manifestações ou passeatas pacíficas,
e x e r c e n d o p r e s s ã o n o g o v e r n o e
demonstrando toda sua insatisfação com o
atual quadro político, inflacionário e corrupto
que estamos vivendo.

O que não se pode é incentivar e muito menos
aceitar, são vandalismos gratuitos que
incentivam furtos e depredações do
patrimônio público e privado.

Não podemos deixar de registrar a passeata
totalmente pacífica realizada pelos moradores
da Rocinha, que cumpriram a risca o itinerário
traçado e que na verdade não fizeram um puro
protesto, mas sim reivindicações importantes
que atuam direto na saúde e bem estar dos
moradores da Rocinha e que vem, também, de
encontro aos ideais de São Conrado.

A principal reivindicação é o uso das verbas
do PAC2 priorizando o saneamento da
Rocinha que irá beneficiar também os bairros
de São Conrado e Gávea que recebem esgoto in
natura em seus canais.

Além disso, foi colocada a questão da saúde,
da educação e da corrupção nesse país, com o
desperdício do dinheiro público e os altos
salários e bonificações pagas aos governantes.

Lembramos que a implantação do saneamento
da Rocinha é de importância vital que
evitariam uma série de problemas de saúde
causados pelas bactérias expostas nos canais
abertos que cortam o bairro da Rocinha, bairro

Editorial

Reuniões: Toda 2ª Feira, às 20:30h

Hotel Royal Tulip
Av. Aquarela do Brasil, 75

Junte-se a nós: www.rotary4570.org.br

Rotary Club R.J. São Conrado

sim e não favela como propaga a mídia que não
sabe que Decreto 6011, de 04 de agosto de
1986, cria e delimita o bairro da Rocinha, em
complemento a Lei nº 1995 de 18 de junho de
1993.

O bairro de São Conrado também é cortado por
canais que conduzem o esgoto in natura em
direção à praia, tornando a praia e São
Conrado permanentemente imprópria para o
banho. O mau cheiro insuportável sentido
pelos moradores da Rocinha é também
sentido pelos moradores de São Conrado. E os
mosquitos, e os ratos e baratas oriundos desses
canais? Tudo isso é portador de doenças que
são transmitidas aos que inalam e convivem
com esse absurdo que as autoridades ainda
não conseguiram sanar.

Apoiamos totalmente as reivindicações dos
moradores da Rocinha e vamos continuar
lutando ao lado deles para que o governo acate
a vontade dessa população e defina como
prioridade , o saneamento básico da
Rocinha que é a única solução para a
despoluição da praia de São Conrado que
também é a praia do bairro da Rocinha.

Que a passeata pacífica realizada pelos
moradores da Rocinha sirva de exemplo para
as futuras manifestações realizadas pelo país.

um

A Diretoria.

“Quem não ouve com paciência não

consegue decidir com precisão”.

(Aureliano Chaves - Político)

Convênios: CAMPERJ e CABERJ

PASSEATAS, CONSEQUÊNCIAS E RESULTADOS
MORADORES DA ROCINHA SE
U  N  E  M C  O  N  T  R  A
C O N S T R U Ç Ã O D E
TELEFÉRICO

Matéria fala do desejo dos
m o r a d o r e s d e t e r e m
saneamento, coleta de lixo,
educação e saúde, itens básico
de sobrevivência. Alguns
afirmam que esses itens têm quer
ser prioridade e não a construção
de um teleférico. Vão se
o r g a n i z a r e e n v i a r u m
documento ao Governador neste
sentido.

O POLÊMICO TELEFÉRICO DA
ROCINHA

Matéria fala que parte dos
moradores é contra equipamento
na comunidade, onde ainda
f a l t a m s e r vi ç o s b á s i c o s .
Afirmam que a prioridade deve
ser saneamento, coleta de lixo,
s a ú d e e e d u c a ç ã o . D a
reportagem participaram José
Britz da Amasco e João Martins
da Rocinha que se unem na
prioridade do saneamento
básico e outros serviços
essenciais.

Jornal O Globo - Globo Barra, 04 de
Junho de 2013.

Jornal O Globo - Globo Zona Sul, 06
de Junho de 2013.
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Da Educação Infantil ao Ensino Médio
Prepara para o Vestibular com excelente resultado comprovado

Escola Mater
Colégio São Conrado

“Formando Pessoas”
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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

portão como se fosse condomínio fechado.
Informamos o fato e mandamos e-mail a VI
Região Administrativa da Subprefeitura da
Zona Sul, para verificar quem autorizou esse
absurdo. Se essa favela é uma invasão, com
autorização de demolição, como é que se
constroem acessos sem autorização?

Já vimos esse filme. Se o poder público não
tomar uma medida enérgica, a expansão dessa
favela será fato concreto. Vamos continuar
cobrando e monitorando e todos os
movimentos em relação a esse absurdo.

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

H á mais de dois meses solicitamos à
COMLURB a poda do ficus gigante que

fica na Estrada do Joá em frente ao número 88 e
até a presente data nada aconteceu. Além
dessa árvores cobrir parte da passarela de
pedestres, crinado um breu a noite, pois a
iluminação está toda coberta, existe um
grande galho que quebrou numa ventania e
está pendurado com risco de queda. A
solicitação foi feita também no 1746. Cadê
você Prefeitura?

S e já não bastasse a liminar dos moradores
da Favela da Matinha, travando o

mandado de demolição expedido pela
Prefeitura, agora os moradores dessas
construções ilegais em área de risco e de
preservação ambiental, devido à inoperância
do poder público, construíram uma escada,
que provavelmente, não tem licença, a fim de
facilitar o acesso à favela.

Construíram a escada de concreto que dá
acesso a Favela e estão tentando colocar um

BANDALHA PERIGOSA

Já comunicamos várias vezes à Prefeitura que
a bandalha (foto) feita por ônibus, caminhões

e veículos de passeio que saem de local não
apropriado na encosta atrás do CIEP Airton
Sena, que fica ao lado do Complexo Esportivo
da Rocinha, vai trazer sérias consequencias
quando acontecer acidente grave neste local.
Nesta foto o ônibus entra na autoestrada, via de

alta velocidade, e segue em direção ao Leblon.
Mas, em outras oportunidades, eles
atravessam a estrada e usam a área de serviço
entre as duas pistas retornado sentido Barra.
Neste caso o perigo é ainda maior. Já
solicitamos à Cet-Rio o fechamento dessa área
de serviço. Até a presente data nada foi feito.
Vem Prefeitura, vem Prefeitura!

ÁRVORE COBRE
PASSARELA
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Passarela sumiu!

Autoestrada na entrada do Túnel Zuzu Angel

Escada é

novidade

na Favela

da Matinha

Escada da acesso a favela pela Niemeyer.



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

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Moradora pergunta se podemos
ajudar nas seguintes questões: na Estrada do
Joá em frente ao 88 tem uma figueira enorme
que após fortes ventos rachou um galho que
está perigosamente em vias de queda na pista;
a iluminação está coberta por galhos no
entorno da passarela prejudicando a
iluminação e tem poste da rua sem luminária;
calçada do prédio 88 está com manutenção
ruim; barraca de camelô no ponto de ônibus
do terminal está sem autorização; Um jamelão
está com cupins e precisa ser retirado; não
existe placa do ônibus 177 e eles pegam
passageiros nos canteiros sem calçada e fora
da baia já quase na pista da autoestrada Lagoa
Barra, além de destruírem os canteiros de
grama.

Estivemos no local verificando os
problemas. Levamos o gerente da COMLURB,
Luiz, que ficou de resolver o problema do
galho e pedir a poda das árvores. Ficou ainda
de resolver a questão do pé de jamelão com
cupins. A AMASCO fez a solicitação de poda
no nº 1746. Vamos encaminhar as outras
questões aos órgãos responsáveis.

Morador alega que operação
montada pela SEOP em relação ao comércio
ambulante no entorno do Fashion Mall surtiu
efeito apenas momentâneo e foi só a SEOP ir
embora eles voltaram ao local.

Vamos informar à SEOP o fato e

continuar acionando-os até que esse
comércio, que tem trazido grandes
transtornos aos moradores, com falta de
organização, falta de higiene e baderna, seja
eliminado.

Morador pergunta o que podemos
fazer para tornar as festas das sextas, sábados e
domingos na quadra da Escola de Samba da
Rocinha, mais civilizadas. O som é
absurdamente alto e provavelmente está
muito acima do limite permitido. Não se pode
proibir tais eventos até que um tratamento
sonoro seja feito? Os organizadores deveriam
ser responsabilizados e multados. Será que
chamando a polícia resolve?

O morador tem toda razão. Temos
comunicado as autoridades esse absurdo e
cobrado deles as autorizações para esses
eventos. Temos lutado também junto aos
organizadores e responsáveis pela escola de
samba para que façam o tratamento acústico
necessário. Conseguimos anteriormente que
eles fizessem um projeto de prevenção contra
incêndio que não existia. Ainda não
conseguimos impedir os eventos e nem a
acústica, mas vamos continuar cobrando.

Pergunta:

Resposta:

AMASCO
responde

amasco@amasco.org.br

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

Gordinha?  Desanimada? NUNCA!!!

AULAS PARA TODAS AS IDADES

Prof. Rosa Maria
CREF. REG. 007831/RJ/UFRJ

3322-3793 / 8305.5439

P E R S O N A L
T  R  A  I  N  E  R

E-mail: rosamariapersonal@gmail.com

4
4
4
4
4
4
4

Dança
Alongamento
Reflexologia
Hidroginástica
Natação
Massagem Shiatsu
Ginástica Localizada

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

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

Moradora informa que tem um gato
de luz ao lado da banca de jornal que fica em
frente ao prédio em construção onde era a
Itavema Veículos na esquina de Estrada da
Gávea com Aquarela do Brasil. A ligação
clandestina é utilizada todos os dias por um
homem liga uma fritadeira para fitar batatas.
O fio do gato fica exposto perigosamente.

Encaminhamos a Secretária de
Ordem Pública para as devidas providencias e
também para Região Administrativa da Lagoa.

Moradora pergunta se é possível
colocar quebra-molas na Estrada da Gávea em
frente ao Posto Garoa para diminuir a
velocidade dos veículos, pois, tem imensa
dificuldade para atravessar a pista com o neto
de dois anos de idade. Os carros não
respeitam o sinal e passar com uma criança
pequena a pé ou de carrinho é muito perigoso.

A solicitação de melhorias nessa
travessia já foi feita à Cet-Rio que está
estudando a melhor forma de sinalização a
fim de atender os pedestres nesse local.

22 anos ao

seu lado
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FALE COM A AMASCO

w

w

w

w

w

Sede: no 2º Piso do Fashion Mall.

Telefones: 3322.0421 - 3322.0130

E-mail: amasco@amasco.org.br

Site: http://www.amasco.org.br

Nos adicione no Facebook também!

“Se parecemos fortes, seremos ainda mais forte quando você se juntar a nós!”
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A AMASCO esteve em reunião realizada na
biblioteca da Rocinha para debater com os
moradores a construção de teleférico.
Durante a reunião, recebemos documento
dos moradores a favor do saneamento básico
na comunidade. A AMASCO apoia o
saneamento como prioridade um e iniciará
campanha pelas redes sociais com o
seguinte tema: “Para que e para quem? Se o
que queremos é qualidade de vida e 100%
saneamento básico.”

Temos mantido contato permanente com o
gerente do supermercado Extra sobre mau
estado de conservação da calçada e dos
canteiros. O gerente se comprometeu a
examinar o problema e colocar plantas com
espinhos nos canteiros. Muitos buracos na
calçada foram feitos pela CEDAE, que ficou
de enviar o Distrito de Conservação para
consertar.

Estivemos caminhando por logradouros do
bairro acompanhando a Secretária
Municipal de Assistência Social no intuito
de acolher moradores de rua que aumentam

a cada dia no bairro.

Estivemos em reunião no Hotel Royal Tulip
com o Presidente da Geo-Rio e engenheiros
da CGP que fizeram ótima apresentação das
obras que estão sendo realizadas para
recuperação do elevado. Também
debatemos o projeto de construção de
terceira pista do elevado e de um novo túnel
em direção à Barra.

Estivemos em reunião com representantes
do Metrô Rio e do Consórcio Rio Barra em
seu canteiro de obras na Av. Niemeyer.
Estiveram presentes também síndicos e
moradores dos edifícios e galerias da
Estrada da Gávea que foram solicitar alguns
esclarecimentos sobre as obras ora em curso
e sobre fatos que tem causado perturbações
aos moradores locais.

Estivemos reunidos com o Delegado
Claudio Ferraz, Coordenador dos
Transportes Complementares. Solicitamos
que não seja permitida a parada de vans no
bairro. Solicitamos ainda ajuda para
eliminar a ponto de parada em baixo do
Viaduto Mestre Manoel, que causa grandes
transtornos no trânsito devido ao
cruzamento de vias e vários semáforos
existentes na área. Além disso, atraem
inúmeros ambulantes que degradam o local.

Continuamos nos reunido com a Rio Águas
em relação aos canais do bairro e a poluição

a

a

a

a
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de nossa praia. Temos buscado também,
junto a Secretário Municipal de Obras, a
realização da recuperação do Deck, das
grades e do calçadão da Praia.

Continuamos nos reunindo com a Cet-Rio
buscando projetos e implantações viárias a
fim de melhorar a mobilidade interna do
bairro.

Estamos estudando uma forma de criar uma
área própria para os praticantes de skate
para que eles saiam das ruas do bairro onde
estão arriscando suas vidas e de outras
pessoas andando entre os carros na Av.
Prefeito Mendes de Moraes e Aquarela do
Brasil. Assim que chegarmos a um consenso
levaremos a autoridade pública nossa
sugestão.

A fim de manter a ordem pública, a Polícia
Militar continua mantendo o policiamento
nas imediações da passagem subterrânea.
Continuamos participando das reuniões do
Conselho de Segurança da Zona Sul,
Também estamos presentes no Café
Comunitário no 23º BPM, uma vez por mês.

Temos reunião de diretoria todas às terças-
feiras, às 17h30, em nossa sede. São tratados
assuntos relativos ao bairro e elaboradas
ações e decisões a serem tomadas junto às
autoridades na busca por melhorias para
São Conrado. Juntem-se à nossa frente de
batalha e seja um associado da AMASCO.

a

a

a

a

T emos recebido reclamações em relação a alguns
quiosques da praia que resolveram inovar e

aparentemente ir além das concessões que são
aferidas as esses estabelecimentos. Como pode ser
visto na fotografia, o quiosque existente em frente ao
número 1400 da Av. Prefeito Mendes de Moraes
resolveu colocar espreguiçadeiras na calçada e redes
penduradas nas árvores onde as pessoas deitam como
se estivessem em casa. Isso parece mais um absurdo
urbano por falta de fiscalização. Cadê a Prefeitura que
já foi avisada do problema?

ABR   MAI   JUN  -  2013

C hega ser absurdo o que os
ônibus e as vans fazem na

Avenida Aquarela do Brasil,
quando estacionam em local
proibido, em cima da calçada e
p r o m o v e m a d e s t r u i ç ã o
mostrada na fotografia desta
matéria.
O pior é que isso acontece
porque não existe fiscalização
da Prefeitura, apesar de todos os
apelos feitos pela Amasco. A
Guarda Municipal não existe no
bairro. Mesmo quando eles
aparecem por aqui, não agem
neste sentido, mesmo tendo
p l a c a p r o i b i n d o o
estacionamento.
Quem vai consertar essa calçada
que já foi destruída várias vezes
por falta de repressão?

Vans e ônibus destroem calçadas

A COMLURB não define um horário
certo e diz que o horário de coleta na

Aquarela do Brasil é entre 8 horas da manhã e
16 horas. Com isso, como mostra a fotografia,
os edifícios do Village que margeiam a
Aquarela do Brasil, colocam seus contairnes
na rua na parte da manhã que ficam até ás 16
horas esperando pela COMLURB.

Sabe quem gosta muito disso? Moradores de
rua, ratos, baratas, moscas etc.

LIXO COLOCADO NA RUA A ESPERA DA COMLURB

Fazemos um apelo aos síndicos dos
condomínios de São Conrado que sigam o
exemplo dos Edifícios Port Of Spain e Port
Trouville, que por solicitação da Amasco
criaram um recuo dentro de suas grades
aonde acondicionam o lixo fora do alcance
de predadores. O portão fica fechado e
quando a COMLURB chega o porteiro o abre
para o recolhimento sem problemas, pois o
lixo não se espalha.

Doze contairnes colocados na rua.

Mafuá na praia
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?voc
ê

sa
bia Ä Que: a Prefeitura criou o

DECRETO Nº 36805, DE 27

DE FEVEREIRO DE 2013,

que dispõe sobre a retirada

de veículos sucateados ou

a b a n d o n a d o s n o s

logradouros da cidade?

Serão considerados irrecuperáveis ou sucata os

veículos encontrados nas vias públicas que não

possuírem nenhuma das placas obrigatórias de

identificação e que — em razão de sinistro,

intempéries ou desuso — tiverem sofrido

danos ou avarias na estrutura que inviabilizem

sua utilização. Quando o veículo for sucata, a

COMLURB recolherá a carcaça para que seja

vendida, na forma da legislação pertinente.

Serão considerados como abandonados, nos

termos da Lei Municipal nº 5.301, de 28 de

setembro de 2011, os veículos que se

encontrarem estacionados em logradouro

público do município e que apresentarem uma

das seguintes características: 1) sem, no

mínimo, uma placa de identificação; 2) com

carroceria e partes removíveis em evidente

estado de decomposição, aí incluindo pelo

menos dois pneus arriados; 3) em visível e

flagrante mau estado de conservação, com

carroceria com evidentes sinais de colisão,

objeto de vandalismo ou depreciação

voluntária, ainda que coberto com capa de

material sintético.

Quando o veículo apresentar as características

descritas acima, a Secretaria Municipal de

Ordem Pública (SEOP) deverá providenciar

sua remoção para o depósito público do

município. Decorrido o prazo de 90 dias

(contados a partir da remoção do veículo) sem

que o proprietário providencie sua retirada

com o pagamento dos débitos tributários e de

estadia e remoção incidentes, o bem será

levado a leilão, de acordo com a legislação

pertinente.

Não havendo arrematante, o veículo terá a

destinação de legal, sendo vendido como

sucata, na forma da legislação pertinente.

pelo telefone 1746 e pelo site

www.1746.rio.gov.br, você pode fazer inúmeras

solicitações, denúncias e reclamações à

Prefeitura? Focos de Dengue, lâmpadas e sinais

apagados ou com defeito, poda de árvores,

transporte, etc. Visite o site!

no Complexo Esportivo da Rocinha ao

lado do Centro de Cidadania Rinaldo de

Lamare (Avenida Niemeyer, 776) existe um

posto do DETRAN, onde você pode tirar sua

carteira de identidade? O atendimento é rápido

e quase não existe fila. O telefone do posto é:

2334-6815.

Ä

Ä

Que:

Que:

JAN   FEV   MAR  -  2013

CRECHE, PRÉ-ESCOLA E FUNDAMENTAL ATÉ O 9º ANO

CONHEÇA NOSSO ESPAÇO
E NOSSA PROPOSTA PEDAGÓGICA

Há 30 anos em São Conrado
Matrículas abertas

Estrada da Gávea, 722
Tel.: 3322.0021  3597.1141  3322.0157  3322.1794

E-mail - saoconrado@carolinapatricio.com.br

Um compromisso com a Educação

A AMASCO iniciou uma campanha

com slogan “CALÇADA

CONSERVADA DEVER DE TODOS”

que visa conscientizar aos síndicos

de edifícios, comerciantes e

residências, para a importância de

manter suas calçadas em bom

estado de conservação.

Saiba mais em nosso site:

www.amasco.org.br



Curtas
Secretario Estadual do Ambiente disse que o

esgoto deve ser tratado e as intervenções

previstas para São Conrado são todas de

afastamento, ou seja, vamos continuar a

despejar o esgoto sem tratamento no mar.

Evidentemente não é uma intervenção

sustentável, pois na realidade estamos

“embarrigando” o problema para

administrações futuras. Precisamos de

saneamento total.

Atendendo há vários pedidos de moradores,

que solicitam a instalação de uma agência

dos Correios no bairro. A empresa informa

que já tem um projeto de agência para São

Conrado, mas que está encontrando

dificuldades para encontrar uma sala com

as medidas necessárias para sua instalação.

Quem tiver sugestões, por favor, nos envie.

Morador reclama das caixas d'água sem suas
tampas que ficam no canteiro de obra na
Avenida Niemeyer, dentro das instalações do
Metrô. Segundo ele, foram colocados
plásticos para tapar as caixas. Quando chove,
o plástico afunda e deixa poças d'água. Os
responsáveis pelo consórcio das obras do
Metrô já foram avisados e ficaram de tomar
providências.

DESABAFO DE MORADOR

Bom dia. Quero deixar registrado aqui minha
indignação referente aos skatistas que andam
pela Av. Prefeito Mendes de Moraes. A
qualquer hora, em qualquer dia, com
qualquer tempo. Inclusive à noite, com
neblina e garoa!!! Além de perigoso, é
proibida a prática desse esporte no meio da
rua. Pedi a Guarda Municipal para tomar
alguma providência, explicando o perigo,
mas nada foi feito. Falei pessoalmente com o
Choque de Ordem, no dia que teve bloco na
praia. Aproveitei que eles estavam andando e
"patrulhando” o local após o evento, e para
minha surpresa, me foi dito que eles nada
podem fazer. Pergunto: Quem pode? Será
preciso alguém morrer para alguma
providência ser tomada? - Anna

“Um dia a gente aprende a conviver

com uns. E a sobreviver sem os

outros”.
(Caio Fernando Abreu  escritor)

aglomeração e sujeira. Já estamos cansados

de pedir uma ação efetiva da Subprefeitura

da Zona Sul. Até o momento nenhuma

atitude eficaz foi tomada. Alô, Prefeitura!

Na Olímpio Mourão Filho, nos fundos do

supermercado Extra, só vemos sujeira,

morador de rua e vans. A reclamação é geral,

tanto dos condomínios, como de lojistas.

Temos acionado a Secretaria de Assistência

Social e nada! A Guarda Municipal atua nas

vans pontualmente, quando na verdade

deveria ter uma ação permanente e

educativa. Ou seja, quando a operação

acaba, tudo volta como dantes do Reino de

Dante.

Continua o problema das VANS que fazem

trajeto para a Barra e que são de Jacarepaguá

e Rio das Pedras. Eles continuam com os

alto-falantes, mas agora com uma novidade:

após anunciarem o itinerário, entra uma

gravação com gritos de mulher e depois

gargalhada. Um verdadeiro HORROR!

Questionado em reunião da AMASCO que

apresentou o projeto Sena Limpa, o

O mesmo problema voltou a ocorrer em baixo
do Viaduto Mestre Manoel, churrasquinho,
cachorro quente. Cadê a fiscalização
fazendária e sanitária?

O bairro voltou a sofres com as enchentes na
Rua Olímpio Mourão Filho e Estrada da
Gávea. Sabemos que São Conrado é uma
“bacia”, mas por algum tempo isso deixou de
ocorrer. Será que o Distrito de Conservação
tem feito a limpeza dos ralos? E a COMLURB,
tem colaborado? O que está acontecendo?
Alô, COMLURB! Alô, Secretária de Obras e
Conservação, vamos agir?

Em relação às obras de saneamento previstas
para o bairro, moradores dizem que na
situação de calamidade ambiental em que se
encontra o bairro, qualquer intervenção é
bem-vinda!

Temos recebido muitas reclamações em

relação aos caminhões do Metrô, que apesar

de estarem autorizados a estacionarem na

rua de serviço, ao lado do Hotel Nacional,

teimam em estacionar na passagem sob o

Hotel causando grandes transtornos aos

veículos que desejam acessar a Aquarela do

Brasil. Já comunicamos, por diversas vezes,

o ocorrido ao Consórcio Rio Barra que tem

tomado algumas medidas, mas ainda não

resolveram o problema.

Também está gerando muitas reclamações, a

prática de skate na pista da Prefeito Mendes

de Moraes e na ciclovia. Pode ser dia ou noite

e lá estão dezenas de jovens nesta prática

ilegal por vias de trânsito rápido. As

autoridades municipais e estaduais já foram

avisadas, é questão de tempo para ocorrer

um grave acidente, com vitimas, se essa

prática não for coibida. Alô, GM e PM!

Continuam as reclamações em relação ao

comércio ambulante instalado nas portarias

dos edifícios do Village São Conrado, em

frente ao Fashion Mall. São vendedores de

quentinhas, cafés, bolos, refrigerantes,

guarda-chuva, roupas, etc. Baderna

O mesmo problema está correndo no
acostamento na Prefeito Mendes de Moraes,
ao lado do Hotel Nacional. O local se
transformou em um estacionamento de
caminhões e ônibus que criam um gargalo
viário, impedindo o acesso de quem quer
descer a Niemeyer vindo pela Prefeito
Mendes de Moraes. Já solicitamos à Cet-Rio a
co locação de placas pro ib indo o
estacionamento e também a colocação de
barreira física separando o trânsito da
Prefeito Mendes que sobe a Niemeyer do
trânsito de quem desce em direção ao Túnel
Zuzu Angel.

Moradores da Estrada da Gávea tem
reclamado da grande quantidade de
mosquitos e pernilongos que estão invadindo
seus apartamentos. A AMASCO enviou
solicitação ao portal 1746, da Prefeitura. Isso
pode ser feito por qualquer pessoa, basta ligar
para o numero 1746 ou entrar no portal na
internet. Outras solicitações também podem
ser feitas pelo número. Ligue 1746 ou Visite o
site www.1746.rio.gov.br.

A Prefeitura, através da Cet-Rio, continua
dando andamento as solicitações da

AMASCO e está implantando em dois pontos
da Estrada da Joá, passarelas suspensas (speed
table) que visam dar maior segurança aos
pedestres com a redução da velocidade dos
veículos que descem o Joá e a Estrada da
Canoa.

Agora, os estudantes da Escola Municipal
Lucia Miguel Pereira, não correrão mais o risco
de atropelamentos, a não ser que insistam em
atravessar fora da faixa de pedestres.

Esperamos poder contar com os responsáveis
desses alunos, para que orientem seus
pequenos a atravessarem na faixa, evitando
acidentes desnecessários.

FAIXAS DE PEDESTRE NA ESTRADA DO JOÁ

Passagem de pedestre e redutor de velocidade
em elevação.

A segunda faixa de pedestre e redutor em
construção na Estrada do Joá


