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INFORME
SÃO CONRADO

Órgão oficial de Informação da Associação dos
Moradores e Amigos de São Conrado - AMASCO

Estrada da Gávea, 899/2º Piso - CEP. 22610-901 -
São Conrado - RJ -  Tel.: 3322.0421 - 3322.0130
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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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Telefones Úteis

02

SEGURANÇA
EM SÃO CONRADO

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


