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

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

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

a cada dia no bairro.

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

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

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

Continuamos nos reunido com a Rio Águas
em relação aos canais do bairro e a poluição
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de nossa praia. Temos buscado também,
junto a Secretário Municipal de Obras, a
realização da recuperação do Deck, das
grades e do calçadão da Praia.

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

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

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

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

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

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

Vans e ônibus destroem calçadas

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

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

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

LIXO COLOCADO NA RUA A ESPERA DA COMLURB

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

Doze contairnes colocados na rua.

Mafuá na praia


