
A Amasco passa o ano inteiro tentando
realizar projetos e intervenções no bairro,

na buscar de uma melhor qualidade de vida para
os moradores de São Conrado e nossas
comunidades vizinhas. Lutamos e lutamos junto
aos poderes constituídos nas questões de
segurança, de meio ambiente, de ordem urbana,
de trânsito, de manutenção do patrimônio público
e privado, de saúde e na implantação de mobiliá-
rios públicos para diversões sadias e responsáveis.

Cobramos sempre do poder público que qualquer
evento programado para as áreas pertencentes ao
bairro de São Conrado seja comunicado à Amasco
para que possamos informar aos moradores,
opinar e fazer sugestões que possam minimizar e
até evitar resultados desagradáveis como os
ocorridos nos recentes desfiles de blocos
carnavalescos em março deste ano.

Os componentes dos blocos, principalmente a
“Favorita” e o “Sivuca”, estavam desprovidos de
qualquer senso de responsabilidade, educação e
cumprimento da lei, com total desrespeito aos
cidadãos que não gostam e não participam de
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Multidão se aglomera no calçadão e areia da orla

eventos ligados ao carnaval, além de um grande
desrespeito ao nosso bairro.

Foi inacreditável presenciar mulheres e homens
urinando no meio da rua e no entorno do Fashion
Mall, naquilo que é considerado um verdadeiro
atentado ao pudor, além de vandalismo. O
edifício Franklin Sampaio, objeto de nossas
solicitações às autoridades municipais por
encontrar-se na divisa, tanto do inicio da
concentração quanto dos banheiros químicos e
do som, teve seus canteiros ajardinados invadido
por foliões mal-educados.

Apesar de todas as solicitações e contatos feitos
com a Prefeitura, inclusive com o Secretário de
Turismo que nos informou que as medidas
solicitadas pela Amasco seriam tomadas, nada
aconteceu.

Se já não bastassem os eventos realizados na
quadra da Acadêmicos da Rocinha, em espaço
inadequado para o número de público presente,
em local sem tratamento acústico e que causa
grandes transtornos aos moradores de São
Conrado com o excesso de barulho, algazarra

BLOCOS CARNAVALESCOS
DESTRUIÇÃO, FALTA DE EDUCAÇÃO E IRRESPONSABILIDADES

externa e baderna, agora passamos a conviver
com mais esse inconveniente que transformou os
logradouros de São Conrado em um campo de
concentração de guerra, não de diversão.

Não podemos aceitar essa desordem “fabricada”
em nossos logradouros, causando transtornos,
indignação e desvalorização de nossos imóveis,
tendo como retorno a destruição do bairro pelos
setores público e privado.

A Amasco não recebeu nenhum comunicado
oficial sobre os desfiles de blocos carnavalescos
em nossa orla e, muito menos, que haveria
presença maciça de foliões de diversas regiões da
cidade. A Amasco tem certeza de que a Prefeitura
irá pensar melhor antes de tornar a autorizar e
promover eventos como esses em São Conrado
que, com certeza, deixaram aos moradores do
bairro uma péssima imagem da Prefeitura.

A Amasco se sente no dever de fazer este
comunicado aos moradores de São Conrado e a
todos que assistiram aos tormentos causados pelo
vergonhoso evento realizado no sábado de
carnaval com desfile de blocos carnavalescos.

A Diretoria

"Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados." -
(Mahatma Gandhi)
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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

S egundo informação nos enviada por um
morador, houve um princípio de incêndio em

um apartamento em prédio do Leblon no final do
ano passado, felizmente percebido a tempo pelos
vizinhos. Mesmo sendo no início, foram
necessários nove extintores para debelar o fogo.

Aparentemente, o morador cometeu um erro que
muitos cometem: deixou o notebook ligado,
juntamente com vários outros equipamentos,
sobre uma toalha de mesa revestida de plástico,
com outros materiais inflamáveis próximos, ou
seja, armou uma bomba relógio e saiu de casa.
Causas prováveis indicadas pelos bombeiros,
após examinar o local:

1 - O CARREGADOR pode ter esquentado e o
calor transferido à toalha de mesa. Como não
havia ninguém em casa, começou o fogo;

2 - O NOTEBOOK possui um ventilador (cooller)
que serve para resfriá-lo, mas pode travar,
principalmente se ficar em cima de uma
toalha de mesa grossa que impedirá a
circulação do ar pela parte de baixo, causando
o superaquecimento do equipamento e,

novamente, o calor poderá ser transferido à
toalha de mesa podendo iniciar um incêndio.

Os bombeiros, que só chegaram depois de tudo
apagado, disseram que está se tornando comum
FOGO INICIADO A PARTIR DE NOTEBOOKS
LIGADOS E APOIADOS SOBRE MADEIRA,
TOALHAS PLÁSTICAS, TECIDO OU PAPEL. Se o
fogo tivesse se alastrado, eles não teriam muito
que fazer devido à altura.

Cuidado com carregadores em geral (notebook,
celulares etc.) que, por natureza, dissipam calor
quando estão em uso. EVITE DEIXÁ-LOS
LIGADOS DURANTE A AUSÊNCIA DE CASA OU
TRABALHO e, caso seja imprescindível, deixem
sobre superfícies não inflamáveis, como bancadas
de pedra, mesas de vidro ou até sobre o piso
cerâmico, sem nada que possa propagar fogo por
perto. NUNCA SOBRE PISO DE MADEIRA,
TAPETES, TOALHAS DE MESA ETC. Nunca
deixar carregando em cima da cama, como muitos
gostam de fazer. Nem pensar! Há coisas que
pensamos que nunca acontecerão com a gente,
mas... A C O N T E C E M!!!

(enviado por morador, via e-mail)
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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

Alerta de Incêndio
Ao aderir à campanha da
Amasco

, o Gávea
Golf and Country Club
reformou toda sua calçada ao
longo do lado par da Estrada
da Gávea, além dos canteiros
que envolvem e abrigam suas
árvores. Essa é uma verdadeira
demonstração de espírito
comunitário desse valoroso
clube, que é digno de nossos
aplausos e agradecimentos.

“Calçada Conservada

- dever de todos”

É um novo calçadão! Os
esportistas e pedestres

agradecem.

GÁVEA GOLF
REFORMA

CALÇADA E
CANTEIROS

A



TRAUMATO-ORTOPEDIA
NEUROLOGIA / REUMATOLOGIA

ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

Galeria 847 -  Estrada da Gávea, 847 - 112         3204-7154 / 99976-1828

Convênios: CAMPERJ e CABERJ
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AMASCO EM AÇÃO
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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 atuou nas
seguintes reuniões de trabalho:

com o Diretor de Contrato Eng. Lucio
Silvestre, para tratar de assuntos referentes a
modificações no trânsito e à implantação de
sinalizações para a execução das obras de
escavação dos túneis de acesso à Estação do
Metrô de São Conrado. Obras sendo
realizadas nos cruzamentos da Avenida
Aquarela do Brasil, Avenida Niemeyer e
Estrada da Gávea, na área do entorno do
Viaduto Mestre Manoel.

com o
Subprefeito Bruno Ramos, para tratar de
assuntos relacionados ao trânsito do bairro,
ordem urbana, acolhimento de moradores
de rua, construção de pista de skate na praia
e limpeza do bairro, entre outros.

, com Marcelo Leoterio, para tratar
das modificações de trânsito provocadas
pelas obras do Metrô e de implantações de
lombadas na Avenida Aquarela do Brasil e
na Estrada da Gávea e de passagens de
pedestres no entorno do Fashion Mall.

, com o Chefe de Gabinete Eng.
Paulo Fonseca, para tratar do projeto de
saneamento do bairro em execução, da
recuperação da galeria de cintura da praia e
do deck, além do projeto da pista de skate
sobre a laje estaqueada que está sendo
construída ao lado da galeria de cintura, em

Consórcio Construtor Rio Barra (Metrô),

Subprefeitura da Zona Sul 1,

CET-Rio

Rio Águas

frente ao Hotel Nacional.

para buscar informações sobre o
processo de recuperação do Hotel e sua
previsão de início. José Marcos disse que o
processo está em andamento e acredita que
haverá novidades ainda este ano. Vai manter
a Amasco informada.

, com o Secretário Alexander Vieira,
para tratar de assuntos relativos à ordem
pública do bairro, no que diz respeito a:
comércio ambulante, Guarda Municipal,
estacionamentos irregulares e excesso de
barulho. Na ocasião, o Secretário Alexander
Vieira solicitou informar aos moradores para
que façam todas as reclamações,
principalmente sobre barulho, através do
1746 (telefone, site ou aplicativo de celular).
No quesito “barulho”, deve-se escolher a
opção Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Poluição Ambiental.

com o Comandante
Geral da PM, Coronel Luiz Castro, para tratar
de questões ligadas à segurança do bairro e
ao momento atual pelo qual atravessam as
forças de segurança, que têm perdido força,
propiciando que eventos indesejáveis
voltem a ocorrer no bairro após muitos anos.
Foram cobradas providências emergenciais,
como o aumento de efetivo da PM nas ruas.
Estiveram presentes também representantes
do Leblon e da Gávea.

com
os Delegados da 11ª, 14ª e 15ª Delegacias
da Polícia Civil, o Comandante do 23º
Batalhão de Polícia Militar e a Guarda
Municipal, sempre em busca de um
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José Marcos, representante do Hotel
Nacional,

Secretaria Especial de Ordem Pública
(SEOP)

QG da Polícia Militar,

Conselho Comunitário de Segurança,

aprimoramento na segurança do bairro, que
vem sofrendo com pequenos eventos após o
enfraquecimento da UPP da Rocinha.

Permanecem no dia a dia os contatos
incontáveis com autoridades estaduais e
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, abertas aos moradores e
principalmente aos Conselheiros, ocorrem às
terças-feiras, às 17h30, na sede da AMASCO,
no Fashion Mall. Venha discutir os problemas e,
acima de tudo, propor soluções criativas e
viáveis. Junte-se a nossa frente de batalha e seja
um associado atuante da AMASCO.

a

a

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”
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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”

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

32 anos

em Educação

C
F
ARLOS

ERNANDO

HÁ 20 ANOS NO MERCADO IMOBILÁRIO.

ASSESSORIA JURÍDICA, VENDAS,

LOCAÇÕES  E AVALIACÕES.

SITE.: www.carlosfernandoimoveis.com.br

99973 8207

SÃO CONRADO

BARRA DA TIJUCA

ZONA SUL
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INFORME AMASCO DESTACA

É simplesmente horrível essa construção instalada abaixo do calçadão da orla de
São Conrado, em frente ao muro do Gávea Golf.

Não podemos acreditar que a Prefeitura possa ter autorizado uma aberração dessas,
construída sem planejamento, infraestrutura e com um aspecto de terrível, que
enfeia nossa praia.

Isso é uma verdadeira poluição visual e ambiental!

Solicitamos informações à Subprefeitura da Zona Sul, mas ainda não obtivemos
retorno.

A Desordem Continua

É IMPRESSIONANTE O DESCASO do poder
público e seu incentivo à desordem urbana.

Exatamente quem deveria zelar pela ordem e
combater a desordem. Como mostram as
fotografias, a Prefeitura autorizou a colocação de
vários pontos finais de ônibus na Av. Aquarela do
Brasil e na passagem sob o Hotel Nacional, locais

onde não há espaços livres . Ônibus e vans
estacionam em cima das calçadas, com destruição
do passeio que deveria ser dos pedestres, e que
agora são obrigados a caminhar pela pista. Após
várias solicitações à Prefeitura sem sermos
ouvidos ou atendidos, a Amasco entrou com um
processo judicial contra a Secretaria Municipal de

Transportes a qual, até o fechamento desta edição,
não havia respondido à intimação da Juíza. A
Amasco não vai desistir de eliminar do bairro os
pontos finais dessas linhas que são de outros
bairros. Estes terminais foram implantados em
locais inadequados, e contribuem para o caos
urbano. Alô Secretário, quando você vai aparecer?

O que é isso?

Ônibus e vans. Vergonha! Cabine e banheiros químicos: horrorosos!



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

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

Pergunta:

Reposta:

-

Pergunta:

Reposta:

Pergunta:

Moradores reclamam e perguntam se a

Amasco pode ajudar em relação à retirada do

lixo acumulado dentro do canal da Avenida

Aquarela do Brasil e acabar com o mau cheiro do

local, que está insuportável.

Moradores têm reclamado muito de

assaltos a transeuntes que vêm ocorrendo no

bairro e que não aconteciam há anos. Perguntam

de que forma podemos ajudar.

Moradores reclamam do corte de

várias árvores no terreno da Estrada da Gávea

708, onde, segundo eles, será construído um

edifício.

A Amasco já solicitou à Comlurb e à Rio
Águas uma atenção a esses problemas. A questão
do lixo pode ser solucionada com mais facilidade.
O mau cheiro é devido ao não funcionamento da
Estação de Tratamento, por conta da enorme
quantidade de lixo que desce da Rocinha e impe
de o seu funcionamento. Atualmente, estão sendo
realizadas obras de saneamento no bairro, com a
colocação de tubulação na Avenida Niemeyer
para a condução do esgoto que desce da Rocinha,
que eliminará esse mau cheiro em tempo seco.

A Amasco tem recebido e anotado as
reclamações. As que são enviadas por e-mail são
imediatamente encaminhadas aos delegados da
11ª DP e da 15ª DP e ao Comandante do 23º
BPM. Temos tido reuniões e contatos contínuos
com estas instituições, com vistas a eliminar esses
eventos. Lembramos mais uma vez que as
ocorrências devem ser registradas nas delegacias.
O procedimento facilita as investigações e
atualiza as estatísticas. Quem não quiser ir à
delegacia, pode usar o site DEDIC para fazer o
registro. Outra iniciativa importante é a descrição
dos meliantes. Quanto mais informações, melhor
será o resultado.

Reposta:

Pergunta:

Reposta:

A Amasco solicitou pelo telefone 1746 a
presença da Patrulha Ambiental no local, para
averiguar se o responsável pelo terreno possuía
licença da Prefeitura para a retirada das árvores.
Em 48 horas, recebemos informação da Patrulha
Ambiental, que foi ao local. O responsável pelo
terreno apresentou dois números de licenças para
a retirada de 30 árvores.

Temos encaminhado todas as
reclamações ao Consórcio Construtor Rio Barra
(Metrô), que tem nos informado estar tomando
todas as providências em relação aos profissionais
que conduzem esses veículos. Pedem desculpas
pelos fatos ocorridos, mas tem sido muito difícil,

Moradores têm reclamado muito dos

caminhões que prestam serviço ao Estado e que

estão atendendo as obras de escavação do túnel

do Metrô no bairro. Os motoristas chegam com

os caminhões de manhã bem cedo e promovem

um buzinaço insuportável, num total desrespeito

ao sono alheio. Estacionam em qualquer lugar,

gritam e fazem uma tremenda algazarra.

Perguntam o que a Amasco pode fazer.

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

www.gianhomeopatia.wix.com/farma

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

FRANCÊS INGLÊS&

Tel.: 99994.2560
EMAIL: aulasinglesfrances@gmail.com

até para eles, lidar com esses “profissionais” do
volante. É uma questão de educação e estão
tentando uma abordagem de conscientização
junto aos motoristas dos caminhões.

A Amasco tem tido reuniões diversas
com a CET-Rio e a Guarda Municipal para tentar
amenizar os efeitos no trânsito, até que se tenha
um projeto que resolva o problema em definitivo.
No dia 21/03, a CET-Rio efetuou algumas
modificações de trânsito no local para que o
Metrô possa concluir as escavações dos acessos à
Estação de São Conrado. A Avenida Aquarela do
Brasil passou a ter mão única em direção à praia.
Vamos continuar cobrando à Prefeitura um
projeto novo, assim que o Metrô começar a
urbanização da área.

Morador pergunta se a Amasco tem

tratado da questão do trânsito junto ao Viaduto

Manoel nos cruzamentos da Avenida Aquarela

do Brasil com a Avenida Niemeyer e a Estrada da

Gávea. Informa que o caos é permanente nessa

área.

Pergunta:

Reposta:

Apartamentos para venda e compra
no Village e Green

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870
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AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

VISITE NOSSO SITE

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD

A tendendo a uma sugestão da Amasco, o
conjunto do Condomínio Costa Verde, na

Avenida Niemeyer, implantou vários refletores
voltados para a avenida contribuindo de forma
importante na melhoria da iluminação daquela área.
Já que a Prefeitura não atendeu aos vários apelos da
Amasco para melhoria da iluminação, temos que
parabenizar o condomínio por esta ação que também
irá contribuir para maior segurança do local.
Parabéns, Costa Verde!

COSTA VERDE



TÊNIS E PILATES - PROFESSORES ESPECIALIZADOS

QUADRAS DE ALUGUEL

TELS. 3323.2286 - 98282.8682

ESPAÇO ROYAL TULIP
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A PODEROSA DAS PISTAS

A matéria fala dos eventos promovidos pela promoter Carol Sampaio na
quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, o mais famoso
deles o baile da Favorita, que transborda a quadra da escola e também
desfila como bloco carnavalesco na orla de São Conrado levando uma
multidão às ruas. Fala também do enorme faturamento com a realização
desses eventos e o quanto são lucrativos. Pena que a matéria não cita os
enormes transtornos causados ao bairro de São Conrado com a
realização desses eventos, pois a quadra da Escola de Samba não possui
tratamento acústico e o barulho inferniza o sono dos moradores. O
desfile do bloco da Favorita esse ano trouxe enorme prejuízo ao bairro,
pois os foliões estavam desprovidos de educação e senso de
responsabilidade, e fizeram uma verdadeira arruaça nos logradouros do
bairro. Foram vistas jovens meninas urinando em plena rua sem o
menor constrangimento, além dos demais participantes. Foi uma guerra
e não uma diversão. Uma pena...

VISITA GUIADA

Entrevista com a moradora Cynthia Howlett, que fala dos seus passeios
pelo Rio e seus programas favoritos. Cynthia, que é apresentadora de TV
e Nutricionista, é nascida no Arpoador e veio morar em São Conrado,
fala com alegria por estar se descobrindo no bairro com suas
caminhadas pelas trilhas da Estrada da Canoa e suas corridas pela
Avenida Niemeyer.

SAMBA NAS ALTURAS

A nota fala dos ensaios na quadra da Escola de Samba Acadêmicos da
Rocinha que têm incomodado moradores de São Conrado por conta do
barulho e da falta de tratamento acústico da quadra. Fala também de
outra preocupação, pois o Corpo de Bombeiros autorizou a lotação de
duas mil pessoas, enquanto a planta baixa prevê apenas 700 pessoas.

OBRA EM PROGRESSO

A matéria fala da definição da estrutura das estações da linha 4 do Metrô
na Barra e São Conrado. Informa que Estação de São Conrado já está
sendo concretada, recebendo os pisos e em breve serão instalados os
trilhos. Está recebendo também as instalações hidráulicas e elétricas nas
salas técnicas. Diz ainda que o trecho que vai até o Jardim Oceânico, na
Barra, já tem estrutura montada para a possibilidade de ser estendido até
a Alvorada.

SENA LIMPA: ATRASOU

Matéria afirma que o prazo para conclusão das obras de despoluição da
Praia de São Conrado passou de dezembro de 2013 para novembro de
2014, segunda a Secretaria Estadual do Ambiente. Enquanto isso, a
praia, considerada uma das mais bonitas do Rio, continua sendo
massacrada pela falta de saneamento básico. Será implantada nova
tubulação pelo costão da Niemeyer até o Vidigal, também será
concluída a expansão da estação elevatória da CEDAE em São Conrado
e a construção de uma rede coletora de esgoto para atender as
comunidades de Vila Laboriaux, Umuarama e Parque da Rocinha no
alto da Gávea, segundo o Secretário do Ambiente, Índio da Costa.

ALTAS ONDAS

Nota fala que São Conrado, point das ondas mais tubulares do Rio, vai
receber uma etapa do Circuito Mundial de Surf, em maio. Foram os
próprios surfistas que pediram para que um dos palanques fosse
montado aqui. O outro é no Postinho, na Barra. A solicitação foi
discutida com a Subprefeitura da Zona Sul.

Revista Veja - 26 de Fevereiro de 2014

Revista O Globo - Sei Lá, Mil Coisas, 26 de Janeiro de 2014

Jornal Globo Barra, Coluna Área Vip, 2 de Fevereiro de 2014

Jornal Globo Barra, 13 de Fevereiro de 2014

Jornal Globo Barra, 13 de Fevereiro de 2014

Globo.com - Coluna Gente Boa, 11 de Fevereiro de 2014

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

O s moradores da Rua Iposeira e da Estrada do Joá estão
preocupadíssimos com o número de acidentes que vêm ocorrendo na

curva acentuada existente na Estrada do Joá, que é conhecida como “curva
da morte” exatamente pelo grande número de acidentes havido no local.

Com o aumento do número de veículos de grande porte que circulam
atualmente por essa estrada e por ser rota de escape dos engarrafamentos e
acidentes que ocorrem na autoestrada Lagoa Barra, essa via tornou-se um
grande perigo, principalmente com o atual aumento do tráfego de
caminhões em razão da recuperação do Elevado do Joá.

Já encaminhamos à CET-Rio solicitação de implantação de sinalização que
possa reduzir consideravelmente a velocidade dos veículos que trafegam no
local que, além de curva acentuada, é também em declive.

Até o fechamento desta edição ainda não tínhamos um posicionamento da
Cet-Rio. Vamos cobrar!

Esse parece ser um problema

insolúvel e definitivamente

extinto do quadro de atribuições de

nossa Prefeitura, através da

Secretaria Municipal de Assistência

Social.

A Amasco já fez inúmeras

solicitações por e-mail e via

telefone para o acolhimento de

cidadãos que vivem na rua, muitas

vezes com problemas sérios de

saúde física e transtornos mentais.

Já participamos de diversas

reuniões real izadas com a

Secretaria de Assistência Social,

que promete fazer o acolhimento,

mas fica sempre na promessa.

Mesmo quando, em poucas vezes,

vão ao local e informam à Amasco,

nunca conseguem acolher o

cidadão envolvido, que foge, e a

situação permanece sem que haja

mínima reação do poder público no

sentido de criar uma lei tornando

esse acolhimento obrigatório.

Vamos continuar lutando!

CURVA PERIGOSA

MORADORES

DE RUA SEM

ACOLHIMENTO
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Á ANOS EM ÃO ONRADO

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

Ä

... que a Rocinha, que fica na Zona Sul

... que ligando para o portal 1746 da
Prefeitura

da

cidade do Rio de Janeiro (foto de 1958), teve

origem na divisão em chácaras da antiga

Fazenda Quebra-Cangalha, produtora de

café? Adquiridas por imigrantes portugueses e

espanhóis, tornaram-se, por volta da década

de 1930, um centro fornecedor de hortaliças

para a feira da Praça Santos Dumont (Gávea),

que abastecia a Zona Sul da cidade. (enviado

por morador via e-mail).

você pode fazer várias solicitações

e reclamações? Em reunião ocorrida com o

Secretário Especial de Ordem Pública, quando

foram tratados diversos

assuntos relacionados à

desordem urbana em São

Conrado, o Secretário

solicitou aos nossos

moradores que façam

denúncias sobre qualquer

tipo de barulho que

perturbe a paz e a ordem,

através do portal 1746,

solicitando a presença da

Patrulha Ambiental. Você

também pode fazer

denúncias e solicitações

sobre outros assuntos,

como: poda de árvores,

l u z a p a g a d a ,

estacionamento irregular,

?

modificações no trânsito.

As demais rotas de circulação no bairro

não foram alteradas. Agentes de trânsito estão

orientando os condutores e placas

informativas foram implantadas na região.

Mais informações: mande um e-mail para

amasco@amasco.org.br

A Avenida Aquarela
do Brasil passou a funcionar em mão única no
sentido praia, de forma a facilitar a
circulação no trecho durante o período das
obras.

Novo Site
da Amasco
A AMASCO, visando

atender melhor seus

associados, está

inovando seu site.

Agora todas as matérias

podem ser comentadas.

O novo site também

possui mais

informações do nosso

bairro com fotos e

vídeos, além de mais

dinâmico e com o

visual moderno.

www.amasco.org.br

moradores de rua, sinal de trânsito com

defeito, Guarda Munici-pal, limpeza urbana,

e n t r e o u t r o s . V i s i t e o s i t e :

www.1746.rio.gov.br e saiba mais!

No mês de março, o

Consórcio Construtor Rio Barra iniciou as

escavações de mais um trecho do acesso de

passageiros à estação São Conrado. Os

serviços estão sendo realizados na interseção

da Estrada da Gávea com a Avenida Aquarela

do Brasil, tendo sido necessárias algumas

VAMOS COLABORAR E ENCHER O 1746 DE
DENÚNCIAS E SOLICITAÇÕES?

... que estão sendo feitas algumas alterações
viárias em São Conrado?

Ä



seco no canal. A Amasco solicitou à Rio Águas a
retirada de lixo acumulado no canal. Alô, Rio
Águas!

Foram muitas as reclamações em relação ao
desfile de blocos carnavalescos na orla de São
Conrado este ano. O mais comentado foi a falta
de educação, o desrespeito e a irresponsa-
bilidades dos foliões. Todas afirmam que a
presença de foliões de outras regiões da cidade
foi fator fundamental para a desordem e
vandalismo criados em nosso amado bairro. Um
prédio da orla foi invadido e danificaram todo
seu jardim. A Amasco vai levar ao poder público
os problemas criados e solicitar que não ocorra
mais desfile de blocos aqui em São Conrado.

Morador informa que recebeu nosso Boletim
com informações do Portal 1746 da Prefeitura,
mas que não quer saber de barulho, lâmpadas
apagadas, etc. O importante é a limpeza do
canal, que está cheio de lixo e com o cheiro
insuportável.

A Light efetuou a operação de poda de galhos
sobre a fiação da Avenida Jaime Silvado e
abandonou os galhos na rua, ocasionando várias
reclamações dos moradores do local. Acionamos
a Gerência da Comlurb de São Conrado que
imediatamente solucionou o problema.
Parabéns, Comlurb!

O canal da Avenida Aquarela do Brasil tem
estado com mau cheiro permanente. Tudo em
função do não funcionamento da Estação de
Tratamento, devido a problemas técnicos e
administrativos. Mas isso vai acabar, pois obras
de saneamento estão sendo realizadas e,
brevemente, não haverá mais esgoto em tempo

Após anos de conservação e sem problemas,
fomos surpreendidos ao ver apagadas as quatro
luminárias da Passagem de Pedestres sob a
autoestrada Lagoa Barra. Aparentemente houve
um furto de cabos. Solicitamos ao portal 1746 da
Prefeitura o reparo das luminárias e o problema
foi resolvido em 48 horas. Parabéns ao 1746!

CURTAS

“Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito!”
(Cardeal Detz)

Moradores da Estrada do Joá reclamam que está
havendo empoçamento de água de chuva junto à
necessária lombada colocada em frente ao
edifício 88. Apelamos à Divisão de Conservação
que vistorie o local e implante ralos para o
escoamento das águas. Alô, DC!

Caros moradores: tenham atenção, pois foram
feitas modificações de trânsito nos cruzamentos
da Estrada da Gávea com Av. Aquarela do Brasil e
Avenida Niemeyer. A Av. Aquarela do Brasil está
em mão única em direção à praia. É preciso
respeitar as novas sinalizações. Evitem acidentes!

Os moradores da Estrada da Canoa têm se
reunido e irão com comissões aos poderes
públicos, nas áreas de segurança e ordem
pública, buscar apoio e soluções para os graves
problemas que estão ocorrendo na comunidade
de Vila Canoas e que não ocorriam em anos atrás.
Em breve teremos mais notícias.

1 - Quanto tempo você mora em

São Conrado?

2 - Qual o bairro onde seus filhos

estudam?

3 - Qual o bairro do seu local de

trabalho?

27% moram há
mais de 30 anos, 21% moram de
20 a 30 anos e 52% moram entre 5
e 20 anos. Conclusão: os
moradores gostam de morar no
bairro, permanecendo aqui por
muitos anos.

15% estudam na
Gávea, 10% estudam em São
Conrado, 8% estudam na Barra,
13% estudam em outros bairros e
54% não responderam. A
chegada do Metrô no bairro,
prevista para 2016, facilitará
bastante o deslocamento dos
filhos de nossos moradores em
direção à Barra, Leblon e Gávea.

13% trabalham na
Barra, 9% trabalham em São

Conrado, 13% são aposentados e
65% trabalham em outros bairros
ou não responderam. Um
percentual considerável trabalha
em São Conrado ou está
aposentado, esses moradores
permanecem no bairro na hora do
deslocamento das pessoas para os
outros bairros.

82% sim,
16% não e 2% não responderam.

39% têm 2 filhos, 15%
têm 1 filho, 15% têm 3 filhos e
31% não responderam.

19% até 1
hora, 18% até 30 minutos, 5% até
2 horas e 58% não responderam.

33% até
1 hora, 17% até 30 minutos, 17%

4 – Você tem filhos?

Quantos?

5 - Quanto tempo eles levam no

percurso casa-escola?

6 - Quanto tempo você leva no

percurso casa-trabalho?

A Amasco realizou
recentemente uma pesquisa
de opinião entre os
moradores de São Conrado,
recebendo cerca de 260
respostas. A pesquisa foi
dividida em dois tópicos, um
visava conhecer melhor
nossos moradores e orientar
objetivamente as ações a
serem tomadas, e o outro,
focou na atuação da
AMASCO nas principais
demandas de nossos vizinhos.
Para isso solicitamos indicar,
por ordem de prioridade,
quais os principais itens que
deveriam ser observados nos
três temas que relacionamos
nesse tópico. Sugerimos
ainda, incluírem outros itens
não listados pela Amasco.

PESQUISA DE OPINIÃO
CONHECENDO MELHOR NOSSOS MORADORES

até 2 horas e 23% até 3 horas ou
mais. Este item e o anterior
apontam para a necessidade de
continuarmos lutando pela
melhoria do trânsito em São
Conrado e nos bairros adjacentes.

89% sim, 10% não e 1% não
responderam.

72% sim, 7% não,
21% não responderam.

47% acham Boa, 9%
acham Excelente, 5% Ótima e
39% não responderam.

Quais? 61% usam
Facebook, 20% usam Linkedin,
12% Twitter e 7% outras.

7 - Você conhece a AMASCO?

8 - Seu condomínio é associado à

AMASCO?

9 - O que você acha da atuação da

Amasco?

10 - Você utiliza as mídias

sociais?

Meio Ambiente – Em 1º lugar ficou a
conservação do patrimônio tombado, em 2º
o combate à poluição sonora, e em 3º o
monitoramento de construções ilegais.
Também receberam votos expressivos o
saneamento da Rocinha e a despoluição da
praia.

Segurança – Em 1º lugar ficou a construção
do Posto de Salvamento - Salvamar, em 2º
lugar ficou o Corpo de Bombeiros e em 3º o
treinamento de porteiros e seguranças
particulares. Foram bem votados também
segurança e iluminação pública.

Ordenamento Urbano – Em 1º lugar ficou a
construção de áreas de lazer, em 2º lugar a
colocação de placas e sinalizações no trânsito,
e em 3º lugar o ordenamento de caminhões,
ônibus e demais veículos. Também recebe-
ram votos expressivos o monitoramento do
Projeto de Estruturação Urbana (PEU), a
conservação de calçadas e trânsito interno.

PRIORIDADES DE DEMANDAS


