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E m 2013, com o objetivo de reduzir a
poluição da praia de São Conrado, foi

lançado um projeto para a realização de obras de
saneamento, com participação da Prefeitura
através da Secretaria Municipal de Obras e da Rio
Águas e do Estado do Rio de Janeiro através da
Cedae.

A Prefeitura ficou responsável pela canalização
dos rios Canoas e Pires (que corre pela Avenida
Almirante Álvaro Alberto) até o interceptador
oceânico de Ipanema, e pela canalização do
esgoto da Rocinha sob o asfalto da Avenida
Niemeyer, que corre hoje a céu aberto pelo canal
da Avenida Aquarela do Brasil. Ambas foram
concluídas. A canalização do esgoto ainda não
está interligada porque a obra da CEDAE na
Elevatória da Niemeyer não foi finalizada.

Outra obra de responsabilidade da Prefeitura foi
a implantação da Galeria de Cintura de
Drenagem para eliminar as línguas negras no
final da praia do Pepino. Esta obra foi concluída,
mas a galeria ficou danificada com as ressacas do
ano passado.

A última obra a cargo da Prefeitura foi a
construção de Laje Estaqueada, no início da praia
de São Conrado (junto à Avenida Niemeyer),
para evitar a erosão da areia que ameaça à
integridade da Galeria de Cintura. Esta obra

também foi concluída, mas já foi destruída pelas
ressacas do mar.

A parcela do Estado, a cargo da Cedae, seria a
colocação de Nova Tubulação de Esgoto na
encosta da Av. Niemeyer para conectar São
Conrado ao emissário do Leblon e a
Modernização e Ampliação da Estação Elevatória
na Niemeyer para aumentar a capacidade de
bombeamento. A Nova Tubulação foi concluída,
mas a Obra da Nova Elevatória encontra-se para-
lisada há mais de três anos. Devemos observar
que sem a Elevatória, a nova tubulação é inútil.

O prazo máximo dessas obras seria de 360 dias e
o valor total orçado, somava R$ 15,5 milhões,
com cotações feitas em março de 2012. Essas
obras fazem parte do projeto Sena Limpa, de
despoluição de seis praias do Rio de Janeiro. Os
recursos financeiros seriam providos pelo Fundo
Estadual de Conservação Ambiental e
Desenvo lv imen to Urbano – Fecam,
provenientes da parcela dos royalties do petróleo
atribuídos ao Estado do Rio de Janeiro. Apesar de
necessárias, essas obras não resolverão o
problema de esgoto na praia de São Conrado
enquanto não houver o total recolhimento do
lixo e a separação entre a rede de esgoto da rede
de águas pluviais na Rocinha (saneamento total).

O saneamento básico da Rocinha foi ponto de
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OBRAS DE SANEAMENTO

São Conrado, uma das mais belas praias do Rio de Janeiro

destaque do PAC2, mas não saiu até hoje do
papel. Este projeto previa obras de
macrodrenagem de água e esgoto, eliminação
dos valões, melhoria no fornecimento de água e
instalação de rede coletora de lixo. Orçado em
R$ 168 milhões, o projeto deveria melhorar as
condições sanitárias da Rocinha e melhorar a
balneabilidade da praia de São Conrado.

Segue abaixo o link para a reportagem contando
a história do esgoto e do lixo da Rocinha que
contribuem para a poluição da praia de São
Conrado. Participaram da reportagem o
presidente da Amasco, moradores da Rocinha e
surfistas.

Essa é uma das maiores tragédias ambientais
desses dois bairros, sem nenhuma perspectiva de
solução pelo poder público. O vídeo pode ser
visto diretamente ou através de download.

http://www.sistemadc.com.br/verMatNews.php
?area=videos&idNews=68035&idCliente=D
ATA%20CLIP

A Amasco tem lutado para a conclusão de todas
essas obras e continuará lutando, ao lado dos
moradores da Rocinha, para que este
saneamento seja implantado.

Só assim teremos, de verdade, uma praia sem po-
luição e permanentemente própria para o banho.
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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, etc)1746

................................ 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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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

F

F

F

F

: 3322-0421 e 3322-0130

: amasco@amasco.org.br

www.amasco.org.br

:
www.facebook.com/saoconrado.amasco

F E AGORA: WHATSAPP

97186.5703

A r ecém- inaugu rada
pracinha de São Conrado

ficou uma belezura com as
obras de revitalização, mas
após a retirada dos barracões
de obras da empreiteira que
construiu a nova pista do
Elevado das Bandeiras e túneis
do Joá, já apresenta pequenos
problemas.

Um dos aparelhos de ginástica
da terceira idade se soltou por
completo, como mostra a
fotografia da matéria. A
A m a s c o e n c a m i n h o u
sol ic i tação à Secretar ia
Municipal de Conservação
para recolocação do aparelho.

APARELHO DE
GINÁSTICA

SOLTOU

Caminhão estacionado irregularmente sobre gramado.

ESTACIONAMENTO
IRREGULAR

Equipamento solto na Praça São Conrado

C omo mostra a fotografia
da matéria, caminhões

estão acessando o canteiro
que fica na pista central da
autoestrada Lagoa Barra, no
retorno para Estrada do Joá
localizado antes da subida
para o Túnel São Conrado, e
estacionam irregularmente
no local. Há dias em que até
três caminhões estão sobre o
gramado recém-plantado e
passam por cima do meio-fio
onde não existe acesso. O
fato já foi comunicado à
Prefeitura.



Editorial

.:.
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V encido o primeiro trimestre de

2017, o governo municipal ainda

está assentando seus secretários e

tomando conhecimento da atual situação

de projetos, de demandas, de pessoal e

tudo que envolve o município. Neste

cenário, a Amasco vem tentando

identificar os novos administradores para

conhecê-los pessoalmente e recomeçar a

busca de melhorias para o bairro.

Já nesse trimestre, tivemos contatos e

reuniões com uma deputada, uma

vereadora e secretária de Desenvolvi-

mento Social, Envelhecimento Saudável

e Defesa da Mulher, com o Secretário

Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e

Habitação, com a Secretaria de

Conservação e Meio Ambiente, com o

novo subprefeito da Zona Sul, agora

denominado superintendente, e com

novo administrador Regional da

Rocinha.

Nesses primeiros contatos a Amasco

encaminhou listagem com demandas

pendentes do bairro e em alguns casos

fez um relato das situações em que esses

servidores poderiam ajudar para a

manutenção e o desenvolvimento de São

Conrado.

Os problemas abordados são muito

conhecidos de nossos moradores, como

a poluição da praia, a manutenção dos

canais do bairro, das áreas de proteção

ambiental e da ordem pública. As

melhorias do sistema de segurança e a

criação de projetos que possam viabilizar

nosso bairro também estão entre os

temas.

No fechamento dessa edição, o bairro

apresentava um problema de ordem local

que estava atingindo alguns moradores:

os ruídos produzidos pelos equipamen-

tos do ar-condicionado instalados sobre a

laje do Hotel Nacional.

Identificado o problema, a Amasco fez

contatos com os representantes dos

i n v e s t i d o r e s d o h o t e l ( H N -

Empreendimentos e Participações), que

r e c o n h e c e r a m o i n c ô m o d o

proporcionado pelos ruídos e se

prontificaram a fazer o enclausuramento

dos equipamentos no intuito de diminuir

o ruído ao nível de decibéis aceitável.

Além disso, a Amasco irá contatar

empresa especializada para fazer a

medição do ruído atual.

A Amasco, em relação ao que é de sua

competência, tem feito a intermediação

entre seus associados na busca de uma

solução para o problema que atenda os

objetivos das partes envolvidas.

A Amasco precisa e tem que continuar

contando com o apoio e participação de

nossos moradores.

A Diretoria

ANTIGOS E NOVOS PROBLEMAS

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  99777.4431(Horário Comercial)
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100

24 Horas

N a mesma curva onde a mureta foi quebrada,

outro veículo desgovernado colidiu e

danificou totalmente um poste de iluminação

pública da Light. O poste está na calçada do número

750, antes da curva perigosa da Avenida Niemeyer.

A Amasco solicitou a substituição do poste à LIGHT,

o que gerou o número de protocolo- 0229957913 e a

seguinte mensagem da LIGHT: “Em atenção ao seu

e-mail, esclarecemos que sua solicitação foi

registrada com sucesso em nosso sistema e o

atendimento ocorrerá dentro do menor prazo

possível”. Que seja logo antes que o mesmo caia em

cima de alguém!

POSTE PODE CAIR

Anuncie no Informe

São Conrado

Contato: ou pelo

e-mail:

3322.0421
amasco@amasco.org.br

Poste batido por veículo na Niemeyer
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REALIZAÇÕES DE 2016:
4
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Estação São Conrado da Linha 4 do Metrô e seus
acessos:o acesso da Av. Aquarela do Brasil, que
não existia no projeto, foi criado a pedidoda
Amasco;

Extensão do horário de fechamento dos acessos
B e C do Metrô, para fazer coincidir com o
horário de funcionamento das linhas 1 e 2;

Retirada dos terminais de ônibus da Av.
Aquarela do Brasil após três anos de disputa
judicial com a prefeitura;

Retirada dos terminais de ônibus da Av.
Niemeyer, com transferência para a Rua
Amandino de Carvalho;

Recuperação e revitalização da Praça São
Conrado, obra que inicialmente não estava
prevista no contrato entre a Prefeitura e a
construtora;

Recolocação das lombadas retiradas do bairro,
depois da realização das provas de ciclismo das
Olimpíadas;
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Manutenção do retorno (Igreja/Posto Shell) na
autoestrada;

Dragagem do Canal da Av. Almirante Álvaro
Alberto;

Reordenamento e diminuição dos blocos
carnavalescos e atuação para impedir o desfile
de blocos carnavalescos que causaram
transtornos no ano anterior;

Ações junto à Secretaria de AssistênciaSocial
para acolhimento dos moradores de rua do
Bairro;

Pressão permanente junto ao conselho de
segurança para manter baixo o nível de
violência do Bairro, um dos mais baixos da
Zona Sul;

Organização de visitas de grupos de moradores
às obras de revitalização do Hotel Nacional,
auxiliando na comunicação viabilizando canal
direto de comunicação entre moradores e hotel;

Ponte sobre o canal da Av. Aquarela do Brasil
para compensar o fechamento da passagem sob
a marquise do Hotel Nacional;

Preservação da mata do morro da Av.
Niemeyer, mediante a instalação de uma cerca
metálica, custeada pelo Hotel Nacional;

Ações para recuperação do deck, da galeria de
cintura da praia em frente ao Hotel Nacional
danificados pelas ressacas do mar;

Ações para recuperação da galeria de cintura no
final da praia do Pepino que foi danificada pelas
ressacas do mar;

Ações para execução das obras de
modernização da Estação Elevatória da CEDAE
na Av. Niemeyer, já que as obras estão paradas
há três anos;

Ações junto à Prefeitura para impedir a
construção de um posto de gasolina no canteiro
central da Autoestrada Lagoa Barra, na subida
para o Túnel São Conrado.

Seguir a pressão para a continuidade do plano
de saneamento das comunidades da Rocinha e
Canoas com objetivo de despoluir a praia de
São Conrado;

Modernização e ampliação da Estação
Elevatória da CEDAE na Av. Niemeyer;

Transformar em parque a ARIE (Área de
Relevante Interesse Ecológico) localizada na

OBJETIVOS PARA 2017:

mata acima da estação do metrô e criada pela
Lei Municipal 3.693, de 04/12/2003;

Pressionar e coibir a expansão imobiliária ilegal
e irregular em áreas de preservação nas
comunidades do entorno do bairro;

Conquistar uma solução definitiva para os
terminais rodoviários. Hoje, empresas privadas
de transporte utilizam espaços públicos como
estacionamentos privados para minimizar
custos, trazendo desordem e degradação ao
bairro. NÃO À DESORDEM!!!;

Reabertura da ciclovia da Av. Niemeyer;

Proteção de nossas áreas ambientais contra a
depredação;

Manutenção e melhorias no sistema de
segurança do Bairro; incluindo ações na área de
ordem pública;

Concluir a revitalização do prédio do Gávea
TouristHotel na Estrada das Canoas;

Eliminação do barulho causado pelos aparelhos
de ar-condicionado do Hotel Nacional;

Continuação das ações para recuperação do
deck e da galeria de cintura da praia em frente
ao Hotel Nacional, todos danificados pelas
ressacas do mar;

Continuação das ações para recuperação da
galeria de cintura no final da praia do Pepino,
danificada pelas ressacas do mar;

Continuação das ações para execução das obras
de modernização da estação elevatória da
CEDAE na Av. Niemeyer. Obras estão paradas
há três anos;

Ações para execução do projeto de um novo
retorno na autoestrada conforme projeto já
existente na Prefeitura;

Ações para coibir a expansão do comércio
ambulante no bairro;

A AMASCO seguirá no seu dia a dia mantendo os
contatos com a COMLURB, setor de áreas verdes,
Secretarias de Ordem Pública, Assistência Social,
Obras, Urbanismo, Transportes e Meio Ambiente,
CEDAE, Rio Luz no 1746, CET-Rio,Prefeitura,
Subprefeitura e Administração Regional, Policias
Civil e Militar.

A Amasco tem, com certeza, muitas batalhas em
2017 e precisa continuar contando com o apoio e
a participação dos moradores. Participe você
também, ajude o seu bairro a ter voz ativa!
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A Diretoria

REALIZAÇÕES 2016
E

METAS 2017!

Caros vizinhos, uma Associação de
Moradores não é um “órgão

público”, mas sim, uma ferramenta para
cobrar e interagir com diversos órgãos
públicos, autarquias e demais agentes que
interajam com nosso bairro. A Amasco
conta com colaboradores dedicados e
voluntários que trabalham em prol da
nossa comunidade e que atuam para que o
poder público se sinta pressionado e
resolva com mais agilidade as questões
relativas ao nosso bairro.

São Conrado precisa de uma participação
maciça dos seus moradores. Infelizmente,
– e certamente pelas justas demandas
cotidianas de cada um – essa participação
ainda é pequena. Precisamos aumentar
nossa capacidade de participação e
pressão junto aos agentes públicos. Não
podemos dar a falsa impressão de que
nossos problemas não interessam à
maioria dos moradores.

Abaixo, listamos algumas realizações
alcançadas em benefício do nosso bairro
fruto da participação e/ou atuação da
AMASCO com o apoio e a pressão dos
moradores.









CURTAS

Segundo reclamações que chegaram para a

Amasco, a COMLURB tem dificuldades em fazer

a limpeza das folhas das amendoeiras na Avenida

Aquarela do Brasil, devido aos veículos que

estacionam e ficam dias no local. Dizem que os

bueiros vivem entupidos.

Moradores pedem providências da Amasco em

relação ao barulho perturbador, dia e noite,

proporcionado pelos equipamentos de ar-

condicionado do Hotel Nacional. A HN

Empreendimentos e Participações, representante

do Hotel, comprometeu-se a fazer o

enclausuramento dos equipamentos, na tentativa

de diminuir o barulho a níveis aceitáveis.

O Secretário Municipal de Conservação enviou à

Amasco um assessor para ter conhecimento de

problemas relacionados à sua secretaria. A

Amasco encaminhou ao secretário uma listagem

com pendências em relação à conservação e

espera ser atendida nas reivindicações solicitadas.

Em nosso informe de dezembro, publicamos

fotografias mostrando a destruição e o conserto da

mureta que fica na curva da Av. Niemeyer, antes

do mercado Supermarket. A mureta já foi

novamente quebrada por um veículo

desgovernado. Só uma lombada vai resolver o

problema da alta velocidade dos veículos nessa

curva.

Quando será que o CREA irá se pronunciar em

relação à ciclovia da Av. Niemeyer para que a

juíza possa autorizar sua reabertura? A Amasco

tem recebido solicitações de informação sobre

essa reabertura. Tomara que o novo Prefeito possa

dar uma solução ao problema, pois a ciclovia está

sendo utilizada por desavisados, mesmo sem a

sua reabertura oficial.

Um barraco com tapumes brancos, sem

identificação de qualquer concessionária, surgiu

na Praça São Conrado. Em fevereiro, a Amasco

informou ao Secretário de Conservação e o

problema foi resolvido. O barraco sumiu!

A Amasco tem recebido solicitações para a

colocação de lombadas em vários logradouros do

bairro, devido à velocidade com que alguns

veículos imprimem. Por outro lado, existem

moradores totalmente contra a colocação de

lombadas, pois isso prejudicaria, segundo eles, a

maioria dos veículos. A colocação de lombadas só

é feita em locais realmente necessários. Hoje, a

luta é para a colocação de lombada na Estrada da

Gávea, antes da passagem sob a autoestrada

Lagoa-Barra, na reta em direção ao Túnel Zuzu

Angel. Próximo ao número 655.

As intervenções da Amasco junto à Secretaria

Municipal de Turismo, em relação aos desfiles de

blocos carnavalescos em São Conrado,

continuam fazendo efeito. Este ano, apenas dois

blocos desfilaram em nossa orla e tudo correu

dentro do aceitável. Sem danos ao patrimônio

público, que foi protegido pela Prefeitura com

grades, e sem baderna de arruaceiros. Que

chegue o ano em que não exista nenhum bloco

desfi lando aqui. Assim, acabariam as

preocupações. Os moradores agradecem!

M o r a d o r e s r e c l a m a v a m d o b a r u l h o

proporcionado por uma tampa de bueiro quando

as veículos passavam por cima do mesmo, na

Estrada da Gávea, em frente à Estação do Metrô.

Encaminhamos a solicitação a um engenheiro

responsável pela obra do Metrô, que resolveu

imediatamente o problema.

A ciclovia no Pepino, em direção à

Barra,necessita de sinalização para a

diminuição da velocidade dos ciclistas, pois a pista

é compartilhada com pedestres, o que faz com que

exista o risco de atropelamentos.

Como se não bastasse isso, outra placa de

sinalização da Ciclovia foi arrancadapor vândalos,

segundo informações. A placa estava no poste do

sinal: vejam a foto anexa!

Até quando a Prefeitura vai ignorar este problema?

A pesar dos vários anos de denúncias da

Amasco, as construções irregulares

avançam a todo vapor na comunidade da Vila

Verde, na Rocinha, localizadas acima da

Es tação do Metrô São Conrado e,

possivelmente, em área de proteção ambiental.

Como mostra a fotografia da matéria, as casas

em alvenaria já estão em fase final.

Cadê o POUSO – Posto de Orientação

VANDALISMO?

Placa na ciclovia foi arrancada.

VILA VERDE A TODO VAPOR

Construções irregulares avançam na Vila Verde

Urbanística e Social da Prefeitura? Cadê a

fiscalização Regional da Rocinha? Será que

ninguém vê o que está acontecendo? E não é só

aí, não! A Favela da Matinha, nos fundos do

prédio do Centro de Cidadania Rinaldo de

Lamare, da Prefeitura, também cresce.

Outras áreas da Rocinha e de Vila Canoas, na

Estrada das Canoas, também cresce. Quando

será que isso vai parar?

Não deixa água
parada em sua casa,
o Aedes Aegypti
está por perto!

Passear com seu cão é
ótimo, mas recolha seus
dejetos e mantenha as
calçadas limpas!


