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S e os absurdos que vêm ocorrendo em São
Conrado pareciam ter limites, ledo engano!

Chegou ao conhecimento da Amasco o mais novo
absurdo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.
Sem consultar a população, a Prefeitura resolveu
retirar os quebra-molas da Estrada da Gávea, sendo
um deles em frente ao Motel Escort, antes de um
ponto de ônibus de grande movimento, e outros
dois em frente à Escola Carolina Patrício, onde
estudam centenas de alunos do berçário ao ensino
fundamental. E mais ainda, a Prefeitura também
decidiu que os redutores de velocidade não serão
repostos até que sejam realizados os eventos de
ciclismo dos Jogos Olímpicos. Para completar o rol
de absurdos, foram cobertas com asfalto as
passagens elevadas no formato “speedtable”

existentes na Estrada do Joá em frente aos números
88 e 200, próximos à Churrascaria Oásis, e que
atendem aos alunos da Escola Municipal Lucia
Miguel Pereira, facilitando a passagem de veículos
com maior velocidade.

A Amasco só pode entender que a Prefeitura não
prioriza a vida das pessoas que atravessam essas
vias perigosas, onde trafegam veículos que
desenvolvem velocidades acima de 100km/h.

A Amasco espera que a Prefeitura tenha o bom
senso de implantar um outro sistema de redução de
velocidade que não atrapalhe os Jogos Olímpicos,
mas que possa preservar a vida dos milhares de
pedestres e alunos das escolas que caminham pela
Estrada da Gávea, em ambos os lados da
Autoestrada Lagoa-Barra, e também na Estrada do

Joá. Todos esses locais são próximos de pontos de
ônibus, onde circulam multidões.

A Amasco sugere a colocação de fiscalização
eletrônica de 40km/h que, inclusive, poderia
substituir definitivamente os fatídicos e odiados
quebra-molas ou lombadas.

Em palestra realizada no Fashion Mall na noite do
dia 29/06, a Amasco entregou ao Prefeito Eduardo
Paes um dossiê com as demandas pendentes e já
enviadas anteriormente à Prefeitura, além de um
abaixo-assinado apelando ao Prefeito pela volta
dos quebra-molas ou outro controle de velocidade
na Estrada da Gávea.

Senhor Prefeito: Sem redutor de velocidade ou
fiscalização eletrônica não é possível!

POUPAR VIDAS NÃO É PRIORIDADE:
ABSURDO DOS ABSURDOS!

Órgão Oficial de Informação dos Moradores e Amigos de São Conrado

AMASCO 34 ANOS DE EXISTÊNCIA!

A Associação dos Moradores e Amigos de São Conrado completou no dia 19 de maio, 34 anos de existência.
Recebemos inúmeros e-mails de congratulações por todos esses anos de luta pela valorização e

manutenção do bairro de São Conrado, sempre na busca por uma melhor qualidade de vida para seus moradores
e vizinhos. A Amasco agradece imensamente aos associados, moradores, amigos, imprensa e setores públicos,
que de forma direta ou indireta contribuem para que a Amasco possa permanecer ativa e atuante há mais de três
décadas.

Parabéns para Amasco, para seus dirigentes do passado e do presente e para todos vocês, fiéis colaboradores!
A DIRETORIA

"Se parecemos fortes, seremos ainda mais fortes quando você se juntar a nós”

Se junte a nossa luta!

O quebra-molas que existia próximo ao ponto de ônibus e
passagem subterrânea foi retirado causando riscos aos pedestres
com a alta velocidade dos carros e avanço de sinal. Mais à frente
haviam dois em frente à Escola Carolina Patrício.

Placa indicando a existência do quebra-molas indicado na seta.
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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)........................................2111.4427
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

Em entrevista ao GLOBO, prefeito diz que só com
denúncias pode detectar início de construções ilegais

O senhor era secretário de Meio Ambiente quando o
programa Ecolimites foi implantado. O que
aconteceu que o projeto não deu certo e parte das
favelas continuou a crescer?

Mas por que não deu certo?

Eu não estava na prefeitura quando o programa
acabou, em 2004. Fui secretário só em 2001. Em
2002, fui ser candidato a deputado e só voltei como
prefeito, em 2009.

Não acho que o programa não tenha dado certo. Ele
cumpriu um papel. Agora, a gente evoluiu. Quando
entrei na prefeitura, o Cesar Maia (ex-prefeito) já tinha
começado a fazer as ortofotos (fotos aéreas), para
acompanhar a expansão das comunidades e da cidade
como um todo. A partir de 2009, passamos a fazer isso
com mais frequência. Tivemos, inclusive, uma
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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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redução da área ocupada por favelas, de 2009 para cá.
O prefeito Eduardo Paes: ‘Área ocupada por favelas
diminuiu’ - Pablo Jacob / Agência O Globo
(06/02/2015)

Não sei. Tem de perguntar para o prefeito anterior.
Mas, desde que eu virei prefeito, a área de favelas
diminuiu. O IPP (Instituto Pereira Passos) tem
números, dados e fotos (de 2008 para 2013, a área
ocupada por favelas diminuiu 2,16%).

A dificuldade nossa ainda é a contenção da ocupação
vertical.

Semestral ou anual.

Não faltou fiscalização, prefeito?

O senhor fala da redução da área das favelas. Mas e a
expansão vertical?

Hoje a prefeitura trabalha com as ortofotos para
detectar a expansão horizontal. Qual é a
periodicidade dessas ortofotos?

Então não dá para detectar quando uma construção

irregular começa a ser feita?

E os Pousos (Postos de Orientação Urbanística e

Social), eles não detectam isso? Não estão nas favelas

para isso?

O senhor tem ideia de quanto custa um projeto para o

controle efetivo das favelas?

Aí só com denúncia, como as feitas através do
WhatsApp do GLOBO. Não temos um satélite virado
para a cidade o dia inteiro.

Alguns detectam, mas não é um sistema ágil. Mesmo
assim, a gente conseguiu diminuir, de 2009 para cá.
Da mesma maneira que a gente tem muita dificuldade
na Zona Sul. As pessoas vivem fazendo puxadinho. Só
detectamos com denúncia. Está cheio de apartamento
de rico na Zona Sul com puxadinho. Cobrem a va-
randa... A gente só tem como detectar com denúncia.

Não é um problema de custo. A gente já estudou
tecnologia. Tanto é que no meu governo a área de
favelas diminuiu.

PREFEITO DÁ ENTREVISTA SOBRE INVASÕES E AMASCO CONTESTA

COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

Excelentíssimo Prefeito Eduardo Paes.
Em relação as suas considerações no Jornal O GLOBO
de ontem (05/05/15), gostaríamos de ponderar alguns
pontos:
1 – Em relação ao programa Ecolimites: O Sr. Prefeito
desde 2009, se a lei não está sendo desrespeitada,
porque não tomou providências independentemente
de o programa estar em vigor ou não?
2 – Com relação à redução da área ocupada por
comunidades: Em relação à área do bairro de São
Conrado (Rocinha, Vidigal, Matinha e Vila Canoas),

sua afirmação não procede. Como o Sr. sabe, a
AMASCO também monitora o crescimento da área
ocupada e já fez diversas denúncias, enviadas ao Sr.,
substanciadas por fotos e documentos, e nada foi feito.
3 – Em relação aos dados do IPP, sobre a redução da
área ocupada por comunidades: Quanto a região do
entorno de São Conrado (Rocinha, Vidigal,Matinha e
Vila Canoas), durante os seis anos do seu mandato, as
áreas ocupadas só aumentaram. A AMASCO tem
fornecido farto material ao Sr. e aos demais órgãos da
Prefeitura. Denunciamos o crescimento desordenado
destas comunidades sobre áreas protegidas por lei.
4 – Com relação à expansão vertical: Lembramos que
quando o Sr. assumiu a Prefeitura, aumentou o
gabarito da comunidade de Vila Canoas de dois para
três pavimentos. Um grande incentivo a verticalização
em nossa opinião e contrário ao que o Sr. comenta em
sua resposta.
5 – Em relação as ortofotos e a possibilidade de
monitoramento da expansão das áreas invadidas:
Concordamos que é fundamental a participação da
sociedade civil neste monitoramento. Por isso mesmo,
como sabe, encaminhamos para o Sr. inúmeras
denúncias e imagens que ilustram a situação.
Entretanto, não observamos que a Prefeitura tenha
agido quando informada. As comunidades do entorno
do nosso bairro têm POUSO e a Rocinha ainda conta

com uma Adm. Regional, eles também não controlam
a expansão irregular?
6 – Com relação ao POUSO não ser um sistema ágil:
Se o sistema de fiscalização não é ágil, se a sociedade
civil denuncia e nada acontece, entendemos que o Sr.
(que é prefeito desde 2009) deve agir e oferecer uma
estrutura que funcione.
7 – Em relação aos puxadinhos: Lembramos que
durante o seu mandato foi criada uma legislação para
legalizá-los, seria outro incentivo a esta ação.
8 – Com relação ao custo para o projeto de controle
efetivo e diminuição da área: Se o problema não é
custo, pelo menos em nossa reunião informamos que
os recursos foram desperdiçados, já que ao contrário
do que o Sr. afirma a área invadida tem aumentado
assustadoramente. Por quê?
9 – Finalmente, gostaríamos de pontuar que na
maioria esmagadora das invasões, que se expandem
por áreas protegidas e de especial interesse ecológico,
não estão moradores carentes. Especuladores locais,
apoiados por políticos, constroem imóveis ilegais para
aumentar seu patrimônio alugando imóveis para
moradores carentes e desprotegidos que
invariavelmente se vêem expostos a áreas
inadequadas à moradia e põe em risco sua saúde e
suas vidas. A quem vamos proteger?

A DIRETORIA

ENTREVISTA

CARTA

CRESCIMENTO DESORDENADO
“A dificuldade nossa ainda é a contenção da ocupação vertical’, afirma Eduardo Paes”05.05

06.05 CARTA DA AMASCO ENVIADA AO PREFEITO EM 06/05/2015



TRAUMATO-ORTOPEDIA
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ESTÉTICA / RPG
ACUPUNTURA / SHIATSU

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

Convênios: CAMPERJ e CABERJ
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Editorial
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N o ano em que a Amasco comemora seus 34
anos de existência, chegamos ao final do

primeiro semestre, e durante um mês voltamos a
conviver em nosso bairro com os problemas de
segurança que afetam a cidade e o país.

Como sempre, a Amasco, que mantem comuni-
cação direta com as autoridades de segurança
pública, seja polícia militar ou civil, busca manter
um planejamento de prevenção a fim de evitar
eventos desagradáveis em São Conrado, se viu, mais
uma vez, obrigada a pressionar essas autoridades na
intensificação da segurança de nosso bairro.

Passado o período mais crítico, voltamos a ter mais
tranquilidade com as ações das policias militar e
civil no combate da criminalidade reinante. Mas,
continuamos com o velho problema de que a
maioria das vítimas não registram as ocorrências, o
que dificulta a pressão para intensificação de
policiamento, pois os índices estatísticos mostram
que os eventos ocorridos no bairro são poucos, não
justificando aumento de efetivo.

É de suma importância que todas as ocorrências, de
todos os crimes, sejam registradas na 15ª DP
GÁVEA ou na 11ª DP ROCINHA situada sob o
Complexo Esportivo da Rocinha. Também é
recomendável que seja encaminhada uma cópia
para Amasco, a fim de reforçar a denúncia com as
polícias e ter embasamento na solicitação de reforço
de policiamento. Em casos de emergência policial,

ligue para os telefones da: POLÍCIA MILITAR 23º
BPM:

SALA DE OPERAÇÕES: 2334-6725 - OFICIAL DO
DIA: 2334-6722 - SALA DE COMANDO: 2334-
6714 - SALA P2: 2334-6717 – POLÍCIA CIVIL: 15ª
DP GÁVEA: 2332-2902/2332-2912/2332-2911 -
11ª DP ROCINHA: 2334-6772/2334-6893/2334-
6892 - Vamos colaborar?

Por outro lado, as obras da Estação São Conrado do
Metrô avançam maravilhosamente, as obras de
saneamento do bairro, parte que pertence a
Prefeitura, está terminando e apenas a parte que
compete a CEDAE, que é a modernização e
ampliação da Estação Elevatória na Niemeyer, está
parada, e a CEDAE não responde as indagações da
Amasco em relação a essa paralisação.

As obras da nova pista do elevado do Joá, túneis e
ciclovia estão avançadas. As obras de revitalização
do Hotel Nacional, na parte hoteleira da torre atual,
estão começando a todo vapor para as olimpíadas.

O trabalho da Amasco foi gratificado no mês
passado, pois após anos de chamamentos aos
nossos moradores e formadores de opinião, tivemos
duas agradáveis surpresas. A primeira foi a
mobilização de um grupo de mães, em sua maioria,
do Village São Conrado, que vendo os apelos da
Amasco e as dificuldades encontradas junto aos
poderes públicos nas soluções dos problemas de

Razões para continuar acreditando!

“O início do conhecimento é a descoberta de
qualquer coisa que não entendemos”

(Frank Herbert  Autor norte-americano)

nosso bairro, criaram um grupo no WhatsApp, onde
se comunicam entre si, e já realizaram a primeira
reunião para ajudar a Amasco na busca das soluções
dos problemas de ordem urbana e social.

A segunda agradável surpresa foi a visita da Sra.
Flora Gil a sede da Amasco, que é moradora do
bairro, também preocupada com os problemas
atuais e as dificuldades encontradas pela Amasco no
convencimento aos órgãos públicos na execução de
ações e projetos que possam melhorar a qualidade
de vida e de segurança de nossos moradores e
comunidades vizinhas.

E você ai! Que atua na TV, na mídia em geral, no
Ministério Público, na Promotoria Estadual e
Municipal, na política, é empresário, você que
também é um formador de opinião. Que tal ajudar
seu bairro? Aguardamos sua visita! A Amasco
precisa de seu conhecimento para abrir as portas da
Prefeitura e do Governo do Estado. Podemos contar
com você?

Como diz o nosso slogan, “Se parecemos fortes,
seremos ainda mais fortes quando você se juntar a
nós”“Se junte a nossa luta!”

A Diretoria

No intuito de sempre melhorar a comunicação dos moradores de São
Conrado com a Amasco, informamos os contatos da Associação:

Telefones

E-mail

Site:

Facebook

F

F

F

F

Além dos nossos : 3322-0421 e 3322-0130

Do nosso : amasco@amasco.org.br

Do nosso www.amasco.org.br

Do nosso : www.facebook.com/saoconrado.amasco

INFORMAÇÃO IMPORTANTE!

F AGORA A AMASCO ESTÁ NO:

WHATSAPP - 97186.5703



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

33 anos

em Educação
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AMASCO EM AÇÃO
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DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO DO ALTO DA
BOA VISTA – Gerente Paulo Gutemberg.

XXVII REGIÃO ADMINISTRATIVA ROCINHA
– Administrador Sidnei Ferreira.

HOTEL NACIONAL – Engenheiro Paulo
Roberto Jubé.

VILLAGE SÃO CONRADO – GRUPO DE MÃES
NO WATHSAPP.

Foram
tratadas várias questões de conservação do
bairro. Gutemberg está realizando um
levantamento da calçada na Estrada da Gávea,
limpeza e substituição de bueiros e ralos de
águas pluviais. Solicitamos algumas melhorias
na passagem subterrânea e nas calçadas em geral
de São Conrado. Em 29/04/2015.

Sidnei Ferreira
assumiu a RA há menos de um mês e veio
conhecer a Amasco, para tomar conhecimento
do nosso trabalho de integração com a Rocinha.
O tema principal debatido nesse encontro, foram
as questões das invasões em áreas de proteção
ambiental com construções irregulares. Sidnei
Ferreira informou que estava tomando ciência do
problema e que iria demolir toda construção
irregular e sem autorização da Prefeitura. Em
04/05/2015.

Foi marcado um encontro, no

canteiro de obras do Hotel, pois a Amasco

buscava informações do andamento das obras e

sobre a nova empresa responsável, a ORCA

Construtora e seus contatos. Em 07/05/2015.

Um grupo de mães e mulheres

preocupadas com os problemas do bairro, em

razão do descaso público e das dificuldades da

Amasco em furar esse bloqueio da burocracia,

resolveram criar um grupo no WhatsApp e ajudar

a Amasco na busca da solução dos problemas.

Em 28/05/2015.
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a

a

a
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SUBPREFEITURA DA ZONA SUL – Subprefeito
Bruno Ramos.

CONSÓRCIO RIO BARRA (METRÔ) –
Engenheiro José Lima e outros representantes.

SEGURANÇA DO BAIRRO – Tenente Adriana
Faim –

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – Promotor
Marcus C. Pereira Leal – Coordenador CAO
Meio Ambiente.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO –

A reunião tinha vários objetivos e

o maior deles era resgatar o diálogo com o

subprefeito, que há tempos, não mantinha

contatos com a Amasco. Foram tratados assuntos

sobre as invasões em áreas de proteção

ambiental, além do projeto criado pela Amasco

de colocação de uma pista de skate na praia e que

estava engavetado desde o ano passado. Em

03/06/15.

A

reunião teve por objetivo rever o projeto de

urbanização da área no entorno da Estação do

Metrô São Conrado, principalmente como ficaria

a implantação da ciclovia interna no bairro. Em

05/06/15.

Coordenadora do Policiamento de São

Conrado. A reunião teve por objetivo repassar

para Tenente Adriana os anseios de nossos

moradores e saber do planejamento de

segurança para o bairro. A Amasco fez várias

solicitações no sentido de melhorar a ronda

efetuada pelas duas patrulhas que ficam no

bairro. Em 09/06/15.

A reunião teve por objetivo

relatar e entregar ao Sr. Promotor o dossiê das

invasões em áreas de proteção ambiental das

matas no entorno de São Conrado. Para abertura

de processo. Em 10/06/15.

A AMASCO, sempre que possível, tem interagido diretamente com as autoridades públicas para buscar as soluções dos

problemas, sem passar por 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:
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Arquiteta Lucia Helena Quadra – Gerência e
Projetos.

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
– Delegados da 11ª, 14ª e 15ª Delegacias da
Polícia Civil, o Comandante do 23º Batalhão de
Polícia Militar e a Guarda Municipal.

A reunião teve por objetivo conhecer o

projeto de urbanização de áreas do bairro após a

conclusão das obras do Metrô, e assim tomar

conhecimento de como ficaria a parte da

ciclovia, de competência do Urbanismo. O

projeto está ainda em estudos e dependerá de

aprovação da subprefeitura. Em 12/06/15.

Mantemos

atuação constante sempre na busca de um

aprimoramento na segurança e manutenção do

bairro. Os encontros ocorrem na terceira 5ª feira

de cada mês.

No dia a dia permanecemos tratando dos temas

relacionados ao nosso bairro. Buscamos manter

proximidade das autoridades estaduais e

municipais, além de outras associações de

bairros vizinhos, que sofrem com problemas

semelhantes aos nossos, sempre na busca por

soluções conjuntas.

Lembramos que as reuniões da Diretoria da

Amasco são abertas aos moradores e,

principalmente, aos Conselheiros. Elas ocorrem

toda terça-feira, às 17h30, na sede da AMASCO,

no Fashion Mall.

a

Venha discutir os problemas

e, acima de tudo, propor

soluções criativas e viáveis.

Junte-se à nossa frente de

batalha e seja um associado

da AMASCO.



ESTRADA DA GÁVEA, 847 Lj.107

TEL: 3322.5884  TELEFAX: 3322-5004

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 PARTICULARES

Tel.: 98794-2560
Apartamentos para venda em

São Conrado, Praia, Cond. Green, Village, Leblon,
Ipanema , Gávea e Jardim Botânico.

(21) 99991-1532CRECI/RJ: 053870
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Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

A Amasco encaminhou no dia 12/06,
oficio ao Secretário Beltrame solicitando
audiência para tratar de projeto de instalações
de câmeras de vigilância em São Conrado e
também para falar sobre a segurança do bairro,
onde fato semelhante ao ocorrido na Lagoa,
aconteceu também. Felizmente sem vítima
fatal! Esperamos que o Secretário nos retorne o
mais breve possível.

A Amasco encaminhou a reclamação
ao Fashion Mall, que disse ser de interesse do
Shopping ter um excelente caixa eletrônico do
BB e demais bandeiras, porém existe uma
negociação nos bancos, que o BANCO 24h
assumirá todas as bandeiras, não sendo mais
necessário o caixa de bandeira própria. O
Shopping tem feito contato com a instituição,
solicitando melhoria no serviço. Porém, o BB
parece desinteressado, já que irão retirar o
caixa. Sugere que a Amasco solicite, junto ao
BB, a melhora do serviço e a não retirada do
caixa do Shopping. O Shopping ficou de
encaminhar resposta ao morador que reclama
com absoluta razão.

Moradora indignada disse que o
Secretário de Segurança Pública, José Mariano
Beltrame, em entrevista na televisão, disse que
o caso acontecido com o médico na Lagoa não
podia acontecer na Lagoa Rodrigo de Freitas.
Segundo a moradora, com essa declaração
parece que fato pode ocorrer em qualquer
lugar, menos na Lagoa?

Morador pergunta se a Amasco
pode ajudar em relação ao caixa eletrônico do
Banco do Brasil, instalado no Fashion Mall.
Disse que o caixa fica mais de 90% do tempo
desativado. Já entrou e contato com o SAC do
BB várias vezes, mas sem solução. Quem sabe,
um simples ofício da Amasco tenha o condão
de resolver essa questão.

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

A Amasco esteve no local e observou
que em frente ao número 827 da Estrada da
Gávea, existem três postes. Um estava com
lâmpada apagada e os outros dois não possuem
luminárias e muito menos o braço de aço que as
sustentam. Já fizemos a solicitação de reparos
junto ao 1746 da Prefeitura. Protocolo: RIO-
9785404-0.

Moradora e síndica de Edifício da
Estrada da Gávea, reclama da iluminação no
entorno do falido Mercado Extra e pergunta se a
Amasco pode ajudar?

Morador informa que próximo da
entrada do Túnel Zuzu Angel, no sentido
Gávea, existe uma entrada de veículos em terra
batida à direita, utilizada por ônibus escolares.
Para entrar nesta trilha os ônibus se colocam na
faixa da esquerda da autoestrada para
conseguir fazer a curva e sem sinalizar,
trazendo sérios riscos para quem trafega pela
direita. Muitas vezes atravessam para outra a
pista através da passagem de serviço existente e
se posicionam perigosamente, colocando em
risco os veículos que trafegam pelas duas pistas.
Pede a Amasco ações para evitar acidente com

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

VISITE NOSSO SITE

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD
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gravidade.

Moradora pergunta se a Amasco
cogita a instalação de uma agência ou posto dos
correios no bairro, pois faz muita a falta aos
moradores.

Há anos a Amasco alerta as
autoridades para esse perigo constante e nada
de concreto foi feito até hoje. Apenas
colocaram uma grade entre as duas pistas da
autoestrada, que é constantemente furada. Esse
assunto já foi matéria do Informe São Conrado,
com fotografia de ônibus escolar saindo do
local e entrando na autoestrada perigosamente.
A Amasco vai continuar cobrando.

A Amasco efetuou vários contatos
com os correios que aparentemente não tem o
menor interesse em colocar uma agência no
bairro. Alegam sempre que não há lojas com o
espaço padrão para instalação de uma agência.
Posto ou franquia são para empreendedores
que também parecem não se interessar. Se
algum morador tiver conhecimento na direção
dos correios e puder ajudar é só contatar a
Amasco. Se você é um empreendedor ajude o
bairro e abra uma franquia. Vamos ajudar?

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

C omo todos sabem, a Amasco faz um
trabalho de integração com as

policiais militar e civil, na busca de melho-
rias no sistema de segurança do bairro.

Como é feito todo mês, a Amasco, na
pessoa de seu presidente e de sua 3ª vice
presidente, que também é vice-presidente
do Conselho de Segurança da Zona, AISP
23, estiveram presentes na Reunião do
Conselho de Segurança. Movidos pelo fato
ocorrido na passagem subterrânea sob a
autoestrada Lagoa-Barra, com senhoraSE
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sendo atingida por faca, portada por
assaltante, foram enfáticos com o novo
comandante do 23º, Coronel Joseli
Candido da Silva, de que se não houver um
policiamento ostensivo 24 horas, nessa
passagem, não haverá solução para o
problema.

O coronel entendeu o posicionamento da
Amasco e se comprometeu a colocar
policiamento 24 horas nos arredores da
passagem subterrânea.

VAMOS AGUARDAR E COBRAR.

Entregamos em Domicílio

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

gcaulasdeidiomas@gmail.com www.facebook.com/pages/Aulas-de-idiomas|
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N o mês de maio, a Secretaria de
Conservação deu uma geral na

passarela José Ignácio Abreu e Lima,
inaugurada em dezembro de 1983. Mais
conhecida como passarela de São
Conrado, parece estar novinha, com o
ótimo trabalho de pintura realizado pela
turma da Coordenadoria de Opera-ções
Especiais - COE, que vieram de Irajá
comandada pelo encarregado Juarez.
Essa mesma equipe efetuou também a
pintura da passagem subterrânea, das
grades em seu entorno e a pintura do
guard-rails da Autoestrada Lagoa-Barra.
Parabéns Secretaria de Conservação!

Passarela sobre a Autoestrada Lagoa-Barra

A “CURVA DA MORTE”

Matéria fala sobre as solicitações feitas pela Amasco, à Cet-Rio, para a instalação de um redutor
de velocidade na “curva da morte” localizado na Estrada do Joá, onde já ocorreram vários
acidentes, inclusive com vítima fatal. A colocação de lombadas eletrônicas na Estrada da Gávea
(sentido Leblon), próximo da passagem subterrânea, para redução da velocidade, além da
diminuição da velocidade na descida da Niemeyer, de 60km/h para 50km/h e sinalização
adequada no cruzamento das Avenida Princesa Diana de Gales com Prefeito Mendes de Moraes.

A MANCHA DE SÃO CONRADO

O artigo fala da sujeira e das cascatas de esgoto jogados na praia, dos projetos, como o Sena
Limpa, em curso para tentar sanear o problema. A matéria traz declaração da Amasco de que há
anos cobra do poder público essa despoluição, mas que só será resolvida em definitivo quando
houver um projeto executado de saneamento da Rocinha.

EXPANSÃO SEM LIMITES

Matéria fala que barreiras ecológicas não conseguem conter crescimento de comunidades. Fala
dos ecolimites e da expansão desordenada de áreas de proteção ambiental próximas da Rocinha.

FAVELAS SEM LIMITES

Matéria fala sobre o crescimento desordenado de favelas, e que na Rocinha, os ecolimites
também foram ignorados nas áreas do Laboriaux, Portão Vermelho, Dionéia e Vila Verde. No
portão vermelho os trilhos da Prefeitura foram transformados em um Parque.

ASSOCIAÇÃO CONTABILIZA 210 CONSTRUÇÕES IRREGULARES EM ÁREA DE PROTEÇÃO
NA ROCINHA

Matéria fala que “especulares imobiliário” apostam na informalidade e na falta de fiscalização
para construir imóveis irregulares. Os moradores de São Conrado pedem rigor contra essa
expansão. A reportagem mostra um mapa, demarcando todas as áreas invadidas. Inclusive, a
ARIE – Área de Relevante Interesse Ecológico. Retrata a fragilidade do POUSO – Posto de
Orientação Urbanística e Social, da Prefeitura, que trabalha em condições precárias sem o
devido apoio da autoridade competente para coibir nova construções.

A CIDADE DE CAIS

Matéria fala sobre a construção da ciclovia na Niemeyer e os problemas que poderão surgir, na
opinião da colunista. Ela ainda questiona o por que do Prefeito Eduardo Paes não construiu a
terceira pista da Niemeyer, que seria mais útil aos moradores de São Conrado e também aliviaria
os engarrafamentos no Túnel Zuzu Angel. Ressalta que a cidade de Cais, no Porto, é exemplo de
trânsito ordenado e transporte público de qualidade.

Jornal Globo Barra – 09/04/2015.

Jornal O Globo – Coluna Panorama Carioca – 25 de Abril de 2015.

Jornal O Globo - Coluna Rio - 05 de Maio de 2015.

Da janela, o “espetáculo” do crescimento - Jornal O Globo - Coluna Rio - 07 de Maio de 2015.

Jornal O Globo - Coluna Rio - 17 de Maio de 2015.

Blog da Anna Ramalho – Coluna escrita por Ângela Dutra de Menezes - 09 de Junho de 2015.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

E m janeiro de 2008, a Amasco encaminhou aos
moradores a informação abaixo - sobre o

pagamento do IPTU em juízo. Devido ao surgimento
de novas indagações, estamos reproduzindo a
informação que permanece como opinião e
orientação da Amasco para o pagamento do IPTU.

“A AMASCO, em decisão tomada por sua diretoria e
a presidência do conselho de moradores de São
Conrado, baseada no dever de informar e alertar sua
comunidade sobre acontecimentos que possam
gerar dúvidas, manteve contatos permanentes com
outras associações, ouvindo opiniões diversas, além
das notícias publicadas na mídia em geral, sobre o
pagamento do IPTU 2008. A conclusão que
chegamos é que nada existe de concreto ou
juridicamente que possa garantir ao cidadão o direito
de não pagar o IPTU.

As sugestões que foram apresentadas em pagar o
IPTU somente em novembro ou em juízo, irão gerar
custos e custas, sendo uma decisão individual e
pessoal de cada cidadão. Lembre-se o IPTU é um
imposto constitucional e seu pagamento é
obrigatório por Lei.

O CIDADÃO TEM NAS MÃOS UM GRANDE
PODER DE PROTESTO E QUE PODE SER
UTILIZADO SEM NENHUM PREJUÍZO - O PODER

REUNIÕES DA AMASCO
A Diretoria da Amasco se reúne toda terça-feira em
sua sede, no Fashion Mall, sempre às 17h30. Se
você tem alguma sugestão ou reclamação, entre em
contato pelo e-mail amasco@amasco.org.br ou
compareça a uma de nossas reuniões.

Estamos também no Facebook, no perfil
www.facebook.com/SaoConradoAmasco, e na
fanpage ”SaoConrado Amigos e Moradores” e
Whatsapp 97186 5703

É DO VOTO - FAÇA USO DELE NAS PRÓXIMAS
E L E I Ç Õ E S . A P E S A R D O V O T O S E R
OBRIGATÓRIO, VOCÊ PODE ESCOLHER EM
QUEM VOTAR, ENTÃO FAÇA VALER SEU
PROTESTO, MAS EM TODOS OS NÍVEIS,
MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL.

A AMASCO, como entidade não vai aderir a
movimentos que não levam a lugar nenhum e que só
alimentam a imprensa em notícias polêmicas.
Reconhecemos que os movimentos são legítimos, só
não podemos aceitar que se transformem em luta de
classes e interesses políticos. Muito cuidado e
carinho com seu voto.

A AMASCO estará sempre ao lado de seus
moradores lutando e defendendo seus interesses,
mas essa é uma decisão sua. Não podemos induzi-los
a uma decisão que acarretará mais despesas. Se você
se sente prejudicado pode entrar com pedido de
revisão de seu IPTU, abrindo uma ação
administrativa junto à Prefeitura. Caso não consiga a
redução, entre com ação judicial solicitando a
redução do mesmo.

Você tem sugestões? Mande para a AMASCO. Você
quer que façamos uma reunião para discutir o assun-
to? Responda via e-mail. amasco@amasco.org.br ”

A Diretoria

IPTU 2015 PASSARELA PINTADA!

Ä egundo a Assessora de Comunicação
Vereador Carlo Caiado, a Câmara de Vereadores
reduziu de 65 para 60 anos o direito à gratuidade de
estacionamento público no Rio?

Em segunda discussão foi aprovado o projeto de lei nº
232/2013, de autoria dos vereadores Carlo Caiado,
Cesar Maia e Dr. Carlos Eduardo, que reduz de 65 para
60 anos o direito de gratuidade para idosos em
estacionamentos no Rio.

A nova legislação tem por objetivo fazer uma correção
na lei nº 5.477/2012, que institui o Cartão de
Gratuidade de Estacionamento para idosos em espaço
público, adequando ao que prevê o Estatuto do Idoso,
que considera idoso o cidadão a partir de 60 anos. A
nova legislação vai facilitar ainda o acesso ao cartão,
não somente para o idoso que vai usar o cartão para a
gratuidade em logradouro público, mas também para
o idoso que vai usar o cartão para a identificação nos
estacionamentos de estabelecimentos privados que
tenham a destinação de vagas para idosos.

Outra mudança importante que será implementada na
lei, é a possibilidade de o idoso requerer o benefício
através da internet. “O projeto tem por objetivo fazer
uma correção na lei e na oportunidade, estabelecer a
comodidade de o idoso não precisar se deslocar para
requerer o benefício.

O projeto seguiu para a sansão do prefeito, com prazo
de 15 dias para se posicionar.

que... s

VOCÊ SABIA...?
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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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METAS DA AMASCO PARA 2015

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Construção de mergulhão em frente ao
Posto Shell em substituição ao atual
retorno;

Construção de retorno na Av. Almirante
Álvaro Alberto em frente ao Fashion Mall;

Recuperação da cerca dos terrenos da
Avenida Niemeyer para evitar invasões;

Retirada dos terminais de ônibus
instalados na Av. Aquarela do Brasil;

Colocação de redutores de velocidade na
“curva da morte” na Estrada do Joá;

Criação de “Via Expressa” em frente ao
Vidigal para aliviar o trânsito da Av.
Niemeyer;

Acompanhamento das obras do novo
Elevado do Joá e de túneis novos;

Término das obras da Estação do Metrô
São Conrado e acessos;

Urbanização e saneamento das áreas no
entorno da Estação do Metrô e
adjacências;

Continuidade do combate às invasões da
mata, áreas de risco, áreas de proteção
ambiental e crescimento desordenado
das favelas;

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Continuidade do combate à desordem
pública;

Continuidade de processos judiciais e do
Minis tér io Públ ico contra atos
prejudiciais ao bairro;

Implantação do projeto de construção de
uma pista de skate na praia;

Projeto de melhorias no sistema de
iluminação da Praia de São Conrado;

Definição do projeto de recuperação do
esqueleto do Gávea Tourist na Estrada da
Canoa;

Acompanhamento de processo e obras
de reativação do prédio do Hotel
Nacional;

I m p l a n t a ç ã o d o p r o j e t o d e
monitoramento do bairro com câmeras
de vigilância;

Implantação de sinalizações, já
aprovadas, como lombadas, e passagens
para pedestres em “speed table” em
logradouros do bairro;

Plantio de árvores doadas em forma de
compensação ambiental por empresas
que executam obras no bairro.

A Diretoria da Amasco, em reunião realizada em sua sede, determinou que as
metas principais a serem alcançadas em 2015 são:
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ENG. LUIZ CATTAPAN
CREA 15126-D

AUTO - VISTORIA PREDIAL

Tel:. (21) E-mail: cattapan@globo.com99617.5661

Pequenas atitudes podem contribuir para uma melhor
qualidade de vida para todos!

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Ä

Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia:

Carros:

Não jogar lixo na rua. Procurar a coletora mais próxima. Se não
achar, levar o lixo para casa e colocar na lixeira, depois de ensacar e
depositar ao lado de seu portão nos dias de coleta da COMLURB. A
Cidade, a Saúde, a Higiene e o Meio Ambiente agradecem.

Calçada conservada é dever de todos! Conservar sua
calçada, não deixar lixo, nem buracos é ter uma atitude consciente.
Além de enfear o bairro você pode causar acidentes, como torções e
tombos aos transeuntes.

Não deixe que os animais que você conduz sujem as
calçadas. Caso você não consiga educar seu animalzinho de
estimação, carregue sempre um saco plástico para recolher os dejetos e
evite danos desagradáveis ao pisar em uma caca. Você pode ser a
próxima vítima!

Não destrua árvores! Além de sua beleza natural, elas têm a
capacidade de melhorar a qualidade do ar, o que contribui para nossa
qualidade de vida. Elas serão importantes quando o verão chegar.
Nada como uma boa sombra em dias quentes.

Não destrua as lixeiras e papeleiras (maioria laranja)
colocadas nas ruas da cidade! Elas são de suma importância para
manutenção da limpeza de nossas vias. Quando você tiver um lixo,
onde irá depositá-lo se não tiver uma lixeira por perto?

Não suje sua praia! Não leve seu animal de estimação na areia,
pois isso pode contribuir para a transmissão de doenças por conta de
dejetos e bactérias deixadas por eles. Evite piqueniques na areia. Se o
fizer, recolha todo o lixo produzido e o despeje na lixeira mais
próxima. Em último caso leve para casa e coloque em sua lixeira.

Reduza a velocidade onde houver travessia de pedestres, não
avance os sinais de trânsito, respeite as placas de sinalizações e assim
você estará respeitando a vida. Lembre-se, que na multidão que
atravessa as ruas, pode estar algum ente querido de sua convivência.

“É o que nós pensamos que sabemos que nos impede de aprender”.
(Claude Bernard  médico)

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS AOS
SÍNDICOS DE SÃO CONRADO

AS RECOMENDAÇÕES FORAM ESCRITAS POR
ENGENHEIROS DA AMASCO.

1. Recomendamos proceder de cinco em cinco anos,
através do PROCESSO DE AUTOVISTORIA
PREDIAL, uma vistoria também das instalações,
equipamentos e tubulações de gás dos apartamentos
e das partes comuns.

2. Como manutenção anual desta vistoria
recomendamos o seguinte: um técnico verificará em
cada apartamento as conexões dos equipamentos
que utilizam o gás. Depois desta verificação, este
técnico deve fechar TODOS OS REGISTROS DE
GÁS DO APARTAMENTO E VERIFICARÁ NO PI DE
GÁS DO EDIFÍCIO, SE O CONSUMO PAROU.
CASO NÃO, HÁ VAZAMENTO.

3. Outro procedimento que recomendamos seria o
fechamento do registro de gás no PI do prédio, de
TODOS os apartamentos que não estão habitados
(ofertados, a venda ou locação) e os em obras de
vulto, com quebra de paredes e pisos.

A DIRETORIA

SUGESTÕES
IMPORTANTES E
CUIDADOS COM

O GÁS!

VAMOS MANTER NOSSO BAIRRO
E CIDADE LIMPOS?



condomínio. A calçada de pedras portuguesas ao
longo da Estrada da Gávea está sendo recuperada
com a eliminação dos diversos buracos existentes.
Parabéns ao Village!

Chegou ao conhecimento da Amasco que a
Prefeitura proibiu a recolocação dos quebra-

Ficou muito bom o trabalho de asfaltamento da
Estrada da Gávea. Com o novo asfalto também
vieram as novas marcações de faixas e pistas.
Agora só resta saber quando é que a Prefeitura irá
recolocar os quebra-molas que foram retirados e
que são vitais na preservação das vidas que
atravessam essa via. São estudantes, funcionários
do shopping e dos edifícios que atravessam
diariamente nesses locais, onde temos escolas e
pontos de ônibus. Alô Prefeitura, os veículos estão
passando a 100 km por hora!

Mais uma vez solicitamos a Rio Águas que faça a
dragagem e limpeza do canal da Avenida
Almirante Álvaro Alberto, denominado Rio do
Pires, em frente ao Fashion Mall, e sua
continuação do outro lado da autoestrada Lago
Barra. O canal está totalmente assoreado, com
vegetação de selva e com águas turvas e poluídas.
Os peixinhos sumiram! Alô Rio Águas, quando vai
acontecer?

Falando em calçadas, o Village São Conrado está
dando uma geral na calçada no entorno do

Já estão bem avançadas as negociações e parce-
rias entre a Amasco, o Fashion Mall e Edifícios do
Conrado Green, para implantação dos projetos de
travessias articuladas para pedestres e colocação
de câmeras de vigilância no entorno do Shopping
e do Green. Vamos aguardar!

CURTAS

“Nascemos sem saber falar e morremos sem ter sabido dizer”.
(Fernando Pessoa – Escritor)

P ara relembrar um

pouco os marcosde

São Conrado, a Amasco

publica nesta edição, três

fotografias do Elevado

das Bandeiras, mais

conhecido como Elevado

do Joá. Uma fotografia

que já é histórica e outras

que vão se tornar.

O elevado no início de

sua construção, nos anos

70, o atualmente e o

Elevado das Bandeiras no

futuro, após o termino

das obras do Novo Joá.

O Elevadodo Joá, em construção no início dos anos 70. O Elevado nos dias hoje.

O Elevado futuramente, com ciclovia acoplada em direção à Barra da Tijuca.

molas, pois haverá um evento de ciclismo que faz
parte dos jogos olímpicos. Dá para acreditar que o
ciclismo é mais importante do que a vida das
pessoas? Acorda Prefeitura!

Após anos alertando as autoridades sobre o grave
problema do crescimento desordenado das
comunidades no entorno de São Conrado e áreas
de proteção ambiental, a Amasco está
ingressando através do Ministério Público a fim de
tentar conter esses avanços e a destruição do meio
ambiente.

A Divisão de Conservação do Alto da Boa Vista,
gerenciada pelo Dr. Paulo Gutemberg, tem feito
um belo trabalho em São Conrado. Estão sendo
executados serviços de recuperação de calçadas,
levantamento, limpeza e substituição dos ralos e
bueiros de águas pluviais.

ONTEM - HOJE - AMANHÃ


