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E m reunião realizada no mês de agosto nos

salões do Hotel Royal Tulip, o presidente da

Amasco, José Britz, relatou sua recente visita ao

Instituto de Segurança Pública – ISP, em conjunto

com os presidentes da Ama Gávea e da Amalga,

duas associações de moradores da Gávea. O

secretário José Mariano Beltrame recebeu os

presidentes para o encontro, que tratou do projeto

de implantação de câmeras de vigilância nesses

bairros e sua integração com o sistema central de

vigilância da polícia.

O , que assumiu o 23º BPM há

dois meses, considera um desafio atender uma área

tão importante da Zona Sul e destacou o papel das

associações de moradores como facilitadores e

parceiros da ação da polícia militar e civil.

Ressaltou ainda que a sensação de segurança

depende também da atuação de órgãos da

prefeitura, para o acolhimento de moradores de rua

e de menores em situação de risco social. Nos

meses de junho e julho foram apreendidas 352

Coronel Cândido

motos, acolhidos 163 menores em situação de

risco social e conduzidos ao Conselho Tutelar.

Mas, essa ação foi interrompida por determinação

do Juizado de Menores. No bairro de São Conrado,

a PM mantém um patrulhamento ostensivo com

veículo e duplas de motociclistas na autoestrada e

na estrada da Canoa, para conferir a sensação de

segurança.

O , da 15ª DP, que abrange os

bairros de São Conrado, Jardim Botânico, parte da

Lagoa, e Gávea, informou que sua área é de relativa

tranquilidade, com crimes de “varejo”, tipo roubo a

transeunte, furtos, com armas pequenas, fatos que

conferem uma sensação de insegurança muito

grande, mas que apresentam menor gravidade se

comparados com os que ocorriam antes da

implantação das UPPs. Na própria autoestrada

também ocorrem crimes, em geral praticados por

motociclistas. Em algumas vezes, o próprio piloto

da moto é que quebra o vidro e apanha a bolsa.

Evitar a colocação da bolsa sobre o banco do

Delegado Lage

carona é uma medida de segurança.

O , da 11ª DP Rocinha, propõe

um que se

compõe de três pilares ou linhas de atuação: a)

(venda indiscriminada)

de objetos roubados; b)

dos prédios; c) com fotos e

filmes de suspeitos de crimes em São Conrado. O

ponto focal trata-se de uma pessoa indicada por

cada prédio ou condomínio para manter um canal

direto com o policial do bairro, facilitar o acesso ao

prédio e às imagens das câmaras de segurança em

caso de necessidade, aumentar a proximidade e

ganhar agilidade, com informação rápida, sem

burocracia, com sigilo e sem divulgação.

Um trabalho pioneiro dessa natureza já está sendo

feito no bairro de Botafogo. O delegado destacou

também que é primordial a

até a chegada da polícia, quer seja em

imóveis residenciais ou comerciais, para viabilizar

o trabalho técnico da perícia.

Delegado Gabriel

projeto de segurança compartilhada

combate à interceptação

identificação dos pontos

focais banco de dados

preservação do local

do crime
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Plateia atenta a palestra dos representantes do Estado.
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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
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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
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COISAS COLETIVAS E PESSOAIS

continuação da página 1

Para se combater o roubo de celulares, é importante que cada pessoa conheça e
mantenha em lugar preservado o do seu aparelho de telefone celular,

para que ele possa ser bloqueado pela companhia telefônica e não seja revendido no
mercado. Para que o celular roubado possa ser rastreado pela polícia e, eventualmente,
responsabilizado o revendedor do aparelho, é fundamental que o número IMEI do
aparelho conste do Boletim de Ocorrência. Se a vítima não informar o IMEI, a delegacia
vai precisar de uma autorização judicial para solicitá-lo à operadora de telefonia. O
código IMEI pode ser lido na Nota Fiscal de compra, ou na caixa do aparelho, bem como
pode ser obtido após digitar sequência . As polícias mantêm atualizado o mapa da
mancha criminal de São Conrado. No entanto, esse quadro não é confiável porque os
crimes, em sua maioria, não são comunicados à delegacia, o que dificulta às polícias
atuarem de forma estratégica. , para indicar
às autoridades policiais os locais e os tipos de crimes a serem combatidos. O Delegado
Gabriel exortou a população a confiar na Polícia. E ressaltou ser muito importante que
seja continuada a integração entre a prefeitura, a Amasco e as polícias civil e militar.

número IMEI

*#06#

É fundamental registrar todas as ocorrências

Telefones e outros meios de comunicação:

POLÍCIA MILITAR - 23º BPM

POLÍCIA CIVIL

AMASCO

SALA DE OPERAÇÕES: ... 2334-6725 OFICIAL DO DIA: ........... 2334-6722
SALA DE COMANDO: .... 2334-6714 SALA P2: ......................... 2334-6717
FACEBOOK ..................... https://www.facebook.com/groups/1427062984289353/
E-MAIL............................. p2_23bpm@pmerj.rj.gov.br

15ª DP GÁVEA: ............... 2332-2902/ 2332-2912/ 2332-2911
11ª DP ROCINHA............ 2334-6772/ 2334-6893/ 2334-6892
WATHSAPP...................... 98596.7268
E-MAIL............................. 11dprocinha@gmail.com

TELEFONES .................... 3322.0421/3322.0130
WHATSAPP..................... 97186.5703
E-MAIL............................. amasco@amasco.org.br
SITE .................................  www.amasco.org.br
FACEBOOK .................... www.facebook.com/saoconrado.amasco

Você pode fazer a ocorrência pelo
site do DEDIC – Delegacia de
Dedicação Integral ao Cidadão,
que funciona como agendamento,
pois depois você terá que ir à
delegacia formalizar a ocorrência
com seu depoimento.

Nosso café da manhã tem que ser bastante adoçado para
compensar o que se lê nos jornais matutinos, em que sobressaem
os desvios de comportamento das mais diferentes espécies,
incluindo assaltos em todos os meios de transporte.
Interpretando ao pé da letra o que Guimarães Rosa escreveu:

, cremos que ele jamais imaginou a que nível
de perigo chegaríamos.
Porém, é justamente nos momentos de tensão, de insegurança,
de PERIGO, que o ser humano percebe o quanto precisa do
Outro.
Pois foi num momento desses que um grupo de passageiros da
linha Executivo S. Conrado - Castelo se uniu - e permanece unido
- por fortes laços de solidariedade.
Habituados a se encontrarem sempre no mesmo horário naquela
condução, notaram, num dia do mês de maio, a ausência de
alguns moradores de S. Conrado após a divulgação da ocorrência
de uma terrível explosão num prédio do bairro. Aflitos, tentaram
obter notícias, vindo a saber, para alívio geral, que os
companheiros estavam impossibilitados de deixar o local, mas
passavam bem.
Uma onda de boa vontade, de carinho mesmo, tomou conta de
todos, a ponto de resolverem criar um grupo no Whatsapp,
incluindo o inspetor Douglas Freitas, o despachante Flavio
Mariano e os motoristas Marcelo Campos e Paulim de Oliveira
Sobrinho, que já haviam conquistado a admiração e o bem
querer dos passageiros. O aplicativo tornou-se um meio de
trocarem informações úteis e manterem a linha em movimento
[virtual] a qualquer hora do dia.
Um boato, entretanto, está, no momento, afligindo esse grupo de
pessoas que trabalham no Centro, sofrem o estresse do dia a dia,
mas, ao retornarem às suas casas, encontram um oásis quando
entram naquele espaço cordial, sob o comando (e proteção) dos
motoristas Paulim (ida) e Marcelo (volta).
A linha CORRE O RISCO DE SER DESATIVADA! Logo ela, que se

tornou emblemática do bom atendimento da !

Foi nessa linha que ficou patente a expressão de que Gentileza

Gera Gentileza e cada um dos passageiros, após a viagem

certamente consegue contagiar as pessoas com as quais convive,

já que chega apaziguado tanto no trabalho quanto na sua casa.

Desativem a imprudência no trânsito, a

violência, o desrespeito, a indelicadeza, a impunidade!

Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto, estamos fazendo uma BUS

PARTY de confraternização no trajeto Centro - São Conrado, com

adesão total dos passageiros e seu motorista/amigo. Que possa

também ser uma comemoração antecipada da vitória da

compreensão e do bom senso!

“Viver é perigoso”

Empresa Premium

Esperamos que a AMASCO se junte a nós neste apelo:
Mantenham a linha!

(O texto foi encaminhado a Amasco por um morador do bairro, que
solicitou sua publicação)

Ônibus Solidário



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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Editorial
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T odos já ouviram o ditado que diz “a

esperança é a última que morre”, mas

que está difícil, está! Evidentemente que

queremos escrever um editorial sempre

com otimismo e de preferência com

elevado alto astral, mas não podemos

deixar de reconhecer que certos

acontecimentos nos deixam um pouco

frustrados.

São Conrado, que já convive com dezenas

de problemas de ordem urbana, de meio

ambiente, de segurança, de sinalizações e

de trânsito, agora vem tendo aumento

desses problemas em decorrência da

dificuldade, apesar da implantação da

tecnologia, de comunicação com os órgãos

públicos competentes.

Quanto mais se aumenta a tecnologia,

menos se consegue falar com os

representantes do poder público.

Há quinze anos, conseguíamos falar com o

Prefeito, com o Presidente da CEDAE, com

o Presidente da Comlurb, da Rio Luz, da

Cet-Rio, com secretários de Meio

Ambiente, Urbanismo, Obras e por aí vai,

além disso, havia um contato direto da

Associação com todos os setores

subordinados da Prefeitura que atendiam

em até 24 horas as solicitações efetuadas

para manutenção e melhoria do bairro.

Hoje em dia, esse contato direto está quase

extinto e para piorar esses servidores

públicos não respondem aos e-mails e nem

aos ofícios a eles encaminhados. Quando

respondem, encaminham a outros setores

que dificilmente fazem o contato para

solucionar os problemas encaminhados.

Que saudade dos velhos tempos quando

existiam os diálogos cara a cara do poder

público e do contribuinte!

Para compensar, lembram de nossa matéria

de capa da edição passada que falava da

retirada dos quebra-molas da Estrada da

Gávea para facilitar evento de ciclismo em

detrimento da segurança dos pedestres?

Pois bem, devido a mobilização da

Amasco, dos moradores e dos escolares,

que fizeram até um abaixo assinado que foi

entregue ao Prefeito, os quebra-molas

foram imediatamente recolocados. Vitória

da mobilização e que contou com o bom

senso da Prefeitura. Estamos todos de

parabéns!

A reação da Amasco frente a dificuldades

será sempre a de não desistir e continuar

lutando pelo Bairro e por uma melhor

qualidade de vida para nossos moradores.

Como diz o nosso slogan, “Se parecemos

fortes, seremos ainda mais fortes quando

você se juntar a nós” “Se junte a nossa luta

e sejamos todos Dom Quixote!”

Onde é que vamos parar?

“Cada um tem a sua hora e a sua vez: você
há de ter a sua”

(Guimarães Rosa !Escritor)

CALÇADA CONSERVADA DEVER DE

TODOS” visa conscientizar aos síndicos

de edifícios, comerciantes e residências,

para a importância de manter suas

calçadas em bom estado de

conservação...

“
Confira matéria completa no site da Amasco:

w w w . a m a s c o . o r g . b r

QUER FALAR
COM A AMASCO?
A COMUNICAÇÃO DOS MORADORES DE
SÃO CONRADO COM A AMASCO
MELHORA A CADA DIA QUE PASSA.

Telefones

E-mail

Site:

Facebook

: 3322-0421 e 3322-0130

: amasco@amasco.org.br

www.amasco.org.br

:

www.facebook.com/saoconrado.amasco

E AGORA:

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
– Subsecretario, Altamirando Moraes. Foram
tratadas questões sobre projeto da Amasco de
plantio de árvores floríferas em locais abertos do
bairro. Projeto “São Conrado Florido”. Em
13/06/2015.

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO –
Secretária, Maria Madalena Saint Martin. Foram
tratados assuntos relativos aos POUSOS – Posto
de Orientação Urbanística e Social, das
comunidades no entorno do bairro que não estão
reprimindo as construções irregulares nessas
áreas. A maioria das áreas é de proteção
ambiental. Em 22/07/2015.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
Secretário José Mariano Beltrame. Foram
tratados assuntos referentes a segurança pública

do bairro e apresentado Projeto integrado com a
Amalga e Ama Gávea para implantação de
câmeras de vigilância integradas ao sistema da
Secretaria de Segurança. Em 27/07/2015.

REUNIÃO SOBRE SEGURANÇA REALIZADA
NO HOTEL ROYAL TULIP – Comandante do 23º
BPM e Delegados da 15ª e 11ª DP. Reunião
realizada em razão dos problemas de segurança
que vinham ocorrendo no bairro. Todos os
moradores foram convidados para ouvirem a
palestra feita pelo Cmt. do Batalhão e Delegacias
que atendem o bairro de São Conrado. Em
28/07/2015.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA –
Centro de Controle de Câmeras. A Convite do
Secretário Beltrame, a Amasco foi ao Centro de
Controle de Câmeras na Secretaria de Segurança
para conhecer o seu funcionamento, a fim de
saber como poderia ser acoplado ao sistema de
câmeras que serão implantadas dentro do
projeto, integrando Amasco, Ama Gávea e
Amalga. Em 10/08/15.

SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA –
Subsecretário, Marcelo Maywald. A reunião que
contou com a presença do Marcelo Leotério, da
Cet-Rio, tinha por objetivo estudar um projeto
para implantação de estacionamento legal em
frente ao comércio da Estrada da Gávea, desde o
Restaurante Zona Zen até o Motel Escort. Em
13/08/15.

CONSÓRCIO RIO BARRA (METRÔ) –
Engenheiro, José Lima. A reunião contou com a
presença de outros técnicos do Consórcio e com
a Síndica do Edifício Ilha das Palmas, quando
foram vistoriadas rachaduras na calçada e jardins
no entorno desse edifício e também do edifico
Pedra Bonita, na Rua Gen. Olímpio Mourão
Filho. Em 02/09/15.

A , 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.

AMASCO

Nas

últimas semanas a AMASCO

esteve nas seguintes reuniões

de trabalho:
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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.

OBRAS DE SANEAMENTO DO BAIRRO –
Engenheiro Gerson Machado, da Dratec. A
reunião teve por conhecer o projeto em
execução na Av. Almirante Alberto, na Praia e
como ficarão as obras quando ocorrer a sua
finalização. Em 15/09/15.

PARQUE E JARDINS PEDRA BONITA DE SÃO
CONRADO – Engenheiro Florestal, Jorge Luiz. A
reunião teve por objetivo receber e aprovar
projeto solicitado para o “São Conrado Florido”,
que será encaminhado à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Em 15/09/15.

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. 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.



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:

Pergunta:

Resposta:

Administrador solicita ajuda para

remoção de fiação arrebentada e outra arriada

na Estrada do Joá em frente ao número 88.

Fiação não aguentou os fortes ventos ocorridos

e prejudica passagem de veículos.

Morador pergunta se a Amasco pode

ajudar para que alguma medida seja tomada

em relação ao barulho absurdo produzido por

motocicletas, com escapamento alterado, que

passam pela autoestrada Lagoa Barra e Av.

Prefeito Mendes de Moraes.

Moradora reclama de vários

problemas no bairro e solicita repassar para as

a u t o r i d a d e s . P r o b l e m a d o g r a n d e

estacionamento de ônibus e vans, problema

com sinal de trânsito na Avenida Niemeyer que

fica muito tempo no vermelho e problema de

moradores de rua na marquise do Extra e

motocicletas circulando em cima das calçadas.

A Amasco encaminhou solicitação a
VI Região Administrativa da Prefeitura para
contatar o responsável pela fiação e solicitar o
conserto.

A Amasco encaminhou a reclamação
ao 23º Batalhão de Polícia, que respondeu ao
morador e, a convite da Amasco, o morador
compareceu à reunião do Conselho e
Segurança, onde fez pessoalmente sua
reclamação.

A Amasco entrou com processo
contra os terminais de ônibus na Aquarela, já
encaminhou a Cet-Rio solicitação para estudar
modificação no sinal e por diversas vezes tem
comunicado a Secretaria Municipal de
Assistência Social sobre os moradores de rua e a

SEOP sobre as motocicletas na calçada.

A Amasco mantém contatos
permanentes com os construtores do novo
Elevado, túneis, ciclovia e também com os
representantes do Estado. Eles já foram
alertados sobre esse problema e têm plena
consciência de que obras em direção ao Leblon
serão necessárias. Aparentemente nada será
feito enquanto não terminarem as obras atuais.

A Amasco efetuou contatos com a
Odebrecht e com a Geo-Rio e foi informada de
que eles têm várias opções de alterações, mas
ainda não foram definidas as mudanças. Se
comprometeram a comunicar a Amasco assim
que as alternativas forem definidas e antes da
implantação para ouvir as sugestões da
Associação.

Morador diz que em poucos meses

estarão concluídas as obras da duplicação do

elevado do Joá e o metrô e que o bairro estará

livre das obras, mas continuará estrangulado.

Afirma que o elevado só beneficiará os que se

dirigirem à Barra e quem se dirigir da Barra para

o Leblon/Gávea ficará retido no bairro, na

medida em que as saídas permaneceram

inalteradas.

Morador avisa que ouviu boatos de

que haverá mudanças no retorno em frente ao

Posto Shell e que outro será criado mais

próximo da entrada da Estrada da Canoa com a

realização das obras do novo Elevado e Túneis

do Joá. A Amasco pode descobrir o que vai

acontecer?

Pergunta:

Resposta:

Pergunta:

Resposta:

AMASCO RESPONDE amasco@amasco.org.br

VISITE NOSSO SITE

Corretora e Consultora Imobiliária

vvitoria2000@yahoo.com

VD
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Pergunta:

Resposta:

Moradora diz que já escreveu outras

vezes reclamando das Kombis que ficam

vendendo frutas e legumes aos berros com uso

de autofalante repetindo por horas em baixo do

Viaduto Mestre Manoel. A Kombi voltou com

força total, chega às 16h e vai até às 20hs. Pede

ajuda da Amasco.

A Amasco enviou a reclamação a
Região Administrativa e a SEOP para as devidas
providências. As reclamações anteriores foram
atendidas e os megafones e autofalantes haviam
sido recolhidos pela Prefeitura.

Entregamos em Domicílio

Inglês & Francês
Traduções/ Acompanhamento escolar

gcaulasdeidiomas@gmail.com www.facebook.com/pages/Aulas-de-idiomas|

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/SaoConradoAmas

co, e na fanpage ”SaoConrado Amigos

e Moradores”.

Pergunta:

Resposta:

Moradora diz que já escreveu outras

vezes reclamando das Kombis que ficam

vendendo frutas e legumes aos berros com uso

de autofalante repetindo por horas em baixo do

Viaduto Mestre Manoel. A Kombi voltou com

força total, chega às 16h e vai até às 20hs. Pede

ajuda da Amasco.

A Amasco enviou a reclamação a
Região Administrativa e a SEOP para as devidas
providências. As reclamações anteriores foram
atendidas e os megafones e autofalantes haviam
sido recolhidos pela Prefeitura.

Pergunta:

Resposta:

Moradora diz que já escreveu outras

vezes reclamando das Kombis que ficam

vendendo frutas e legumes aos berros com uso

de autofalante repetindo por horas em baixo do

Viaduto Mestre Manoel. A Kombi voltou com

força total, chega às 16h e vai até às 20hs. Pede

ajuda da Amasco.

A Amasco enviou a reclamação a
Região Administrativa e a SEOP para as devidas
providências. As reclamações anteriores foram
atendidas e os megafones e autofalantes haviam
sido recolhidos pela Prefeitura.
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CRESCIMENTO DESGOVERNADO E DESTRUIÇÃO DE ÁREA VERDE É AMEAÇA DE DESASTRE
NA ROCINHA

Reportagem fala sobre o crescimento desordenado da Rocinha e que as construções irregulares são
ameaças para moradores da Rocinha, podendo causar um desastre ambiental. O crescimento
desordenado não respeita a resolução municipal de preservação ambiental. A destruição da área
verde pode causar desastres em caso de chuva, segundo um estudo feito com a ajuda dos próprios
moradores. José Britz – Presidente da Amasco participou desta reportagem. O link desta reportagem
está no portal R7. Link: http://videos.r7.com/crescimento-desgovernado-e-destruicao-de-area-
verde-e-ameaca-de-desastre-na-rocinha/idmedia/5593d3350cf28b3502876c61.html

SEM LÍNGUA-NEGRA?

Nota fala da participação do Prefeito Eduardo Paes em evento que lotou o teatro do Fashion Mall,
quando ele garantiu que a praia de São Conrado estará livre da língua-negra e limpíssima no
próximo verão. José Britz duvida e diz que obra da Cedae está parada há um ano e parece que não
vai terminar logo.

SEM QUEBRA-MOLAS ATÉ OS JOGOS DE 2016

Matéria fala que Prefeitura retirou provisoriamente seis lombadas da Estrada da Gávea e moradores
pedem instalação de radares. Os quebra-molas foram retirados para receber competição de
ciclismo. A Amasco reclamou e solicitou instalação de radares para coibirem o excesso de
velocidade dos veículos. Cet-Rio disse que quebra-molas só seriam recolocados após as olimpíadas.

LOMBADAS DE VOLTA À ESTRADA DA GÁVEA

Matéria fala que após reclamação da Amasco, prefeitura recoloca quebra-molas que foram retirados
para evento de ciclismo. Local é travessia de escolares. Subprefeitura disse que volta dos quebra-
molas foi em razão das queixas da Amasco.

EM BUSCA DE NOVA PISTA

Matéria fala que Associação do Voo Livre quer aproveitar canteiro de obra para fazer rampa de
escolinha. O Presidente do Voo Livre, Chico Santos, disse que não precisa nada complexo, apenas
criar um declive natural e gramar a área. Segundo Chico, a ABVL perdeu 30% de seus associados
com o fechamento da rampa onde hoje está o novo Túnel da Grota Funda.

Rede Record ! Jornal RJ no Ar - 01/07/2015 às 12h20.

Jornal Globo Barra ! Coluna Área Vip de Marcia Romão - 05/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 09/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 23/07/2015.

Jornal Globo Barra ! 23/07/2015.

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

Ä

Ä

que...

que...

é de suma importância você ter em

casa número do IMEI do seu celular? Segundo
as autoridades de segurança presentes à
reunião da Amasco no Hotel Royal Tulip, em
caso de roubo você pode bloquear a
utilização do aparelho por bandidos e outros.
Esse número fica na caixa do aparelho ou
discando no aparelho *#06#

As autoridades alertam também para não
desfazer os locais onde houver furtos ou
roubos. Isolar e aguardar a polícia, que pode
encontrar uma digital ou qualquer artefato
que ajude na investigação e identificação do
criminoso. Vamos colaborar e agir?

segundo a Assessoria de

Comunicação do Vereador Carlo Caiado, a
Câmara de Vereadores reduziu de 65 para 60
a n o s o d i r e i t o à g r a t u i d a d e d e
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

VOCÊ SABIA...?

PARA 2015

A Diretoria da Amasco, em reunião
realizada em sua sede, determinou que as
metas principais a serem alcançadas em
2015 são:

“É o que nós pensamos que sabemos
que nos impede de aprender”.

(Claude Bernard  médico)

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.

METAS DA
AMASCO

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

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;

Continuidade do combate à desordem
pública;

Continuidade de processos judiciais e do
Ministério Público 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;

Implantação do projeto de 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.
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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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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!
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Lixo:

Calçadas:

Animais:

Árvores:

Lixeiras:

Praia:

Carros:

A

DESORDEM URBANA

Van incendiada e
abandonada na
Av. Aquarela do Brasil

PASSAGEM
SUBTERRÂNEA RECEBE

MANUTENÇÃO

Passagem subterrânea sob a Autoestrada Lagoa Barra

T



local irregular, eles agridem verbalmente o
solicitante. Cadê o choque de ordem, Prefeitura?

Mesmo com todas as ações e solicitações a Rio
Luz, a Amasco tem recebido muitas reclamações
nos últimos meses sobre problemas com a
iluminação pública no entorno do prédio do
Hotel Nacional, na Avenida Almirante Álvaro
Alberto, na Av. Aquarela do Brasil e
principalmente na orla da praia. Alô, Rio Luz, o
que está acontecendo?

Voltaram as reclamações do barulho provocado
pelos shows e eventos ocorridos na quadra da
Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, que
vão até 7:00 horas da manhã do dia seguinte, com
som altíssimo. Quando é que os proprietários e o
poder público vão implantar um projeto de
tratamento acústico na quadra?

Estão a pleno vapor as obras de recuperação do
prédio do Hotel Nacional. A Amasco tem feito
visitas periódicas as obras. A reativação desse

A Amasco, devido ao grave problema da pratica
de skate nas ruas movimentadas do bairro, criou
um projeto para implantação de uma pista e skate
no deck da praia, próxima ao Hotel Nacional. Isso
já faz quase dois anos e atualmente o projeto está
parado na Rio Urbe para orçamento. Alô
Prefeitura, será que o projeto não é bom para
cidade?

Terminais de ônibus estão infernizando a vida dos
moradores da Av. Aquarela do Brasil. É buzinaço,
algazarra de madrugada e estacionamento
irregular, muitas vezes até fila tripla e em frente
aos portões de saída de garagens. Quando é
solicitado aos motoristas a retirada do veículo do

Com a implantação do “food truckes” em diversos
bairros da cidade, a Prefeitura decidiu instalar um
desses na conturbada e avacalhada, Av. Aquarela
do Brasil. Todos sabem o que acontecerá! Mais

baderna! A Amasco já fez contato com a

Prefeitura, que se dispôs a estudar outro local no

bairro para essa instalação comercial.

CURTAS

“Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder”.
(William James - Pensador)

grandioso patrimônio será de grande valia para o

bairro.

Quando será que a CEDAE vai fechar o enorme

buraco feito na calçada do prédio 925 da Avenida

Niemeyer? O buraco foi aberto para conserto de

vazamento de água e foi preciso a retirada e uma

árvore do local.

Está para ser inaugurada a Praça Laura Regis

Bittencourt, que fica na Rua Santa Glafira,

próxima ao clube dos trinta. A inauguração

contará com a presença da subprefeitura da Zona

Sul. Parabéns aos moradores do local por mais

essa conquista!

Há três meses a Amasco solicitou a Cet-Rio

alteração da fiscalização eletrônica na descida da

Niemeyer, na curva em frente ao Prédio do Hotel

Nacional, com redução da velocidade de 60 para

50km. Até o fechamento dessa edição nada havia

sido feito e nem resposta foi dada. Os carros

continuam acelerando na curva! Alô Cet-Rio!

HOTEL NACIONAL
As obras de recuperação do Hotel Nacional
estão a todo vapor. Em breve, esse que
poderia ter se tornado um elefante branco,
estará revitalizado e funcionando para o bem
de São Conrado.

ESTAÇÃO DO METRÔ SÃO CONRADO
As obras da Estação do Metrô São Conrado estão dentro
do cronograma e a estação deverá estar em
funcionamento no primeiro semestre de 2016. Os
moradores aguardam ansiosos pela urbanização, que
será feita no entorno da Estação e outras áreas próximas.

ELEVADO DAS
BANDEIRAS
As obras da nova pista
do Elevado das
Bandeiras e dos novos
Túneis do Joá estão
aceleradas e devem ficar
prontas dentro do
programado para o ano
que vem.

SANEAMENTO
As obras de saneamento já estão nas
partes finais de conclusão no que
compete à Prefeitura. A parte que
compete ao Estado, que é o caso da
Elevatória da CEDAE, estão com início
previsto para o final do mês de setembro,
mas devem estar prontas no primeiro
semestre de 2016, com praia mais limpa.

OBRAS EM EXECUÇÃO NO BAIRRO


