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OBRAS DE SANEAMENTO EM SÃO CONRADO SEGUEM EM RITMO LENTO

Matéria fala que as obras programadas para o final de 2013 ganharam novo prazo de
conclusão. Parte das obras do Sena Limpa, programa do Estado e da Prefeitura para a
despoluição das praias, ainda não está concluída. As obras se arrastam e comprometem a
biodiversidade da praia, considerada uma das mais bonitas da cidade. As intervenções da
Prefeitura (Rio Águas) estão praticamente concluídas. No entanto, as obras da Cedae seguem
praticamente paradas. Uma delas é a recuperação da Elevatória de esgoto da Avenida
Niemeyer que está sem contrato há mais de um ano. Já a colocação da tubulação da
Niemeyer, mesmo lenta, aparentemente, está andamento.

RODOVIÁRIA EM SÃO CONRADO

A nota fala do caos no trânsito de São Conrado. Inclusive, com fala do Presidente José Britz
sobre os terminais de ônibus instalados pela Prefeitura na Av. Aquarela do Brasil o que levou
a Amasco a entrar na Justiça.

FESTA QUE REÚNE FAMOSOS NA ROCINHA É ALVO DE RECLAMAÇÃO DE MORADORES

Matéria fala que a maior reclamação da Amasco é quanto à falta de condições estruturais para
receber o público e do barulho que incomoda em muito a vizinhança. Contesta o alvará dado
pelo Corpo de Bombeiros para 1740 pessoas. Isso, pois, a capacidade máxima era de 700
pessoas e até hoje ninguém sabe o que gerou essa modificação já que nenhuma obra de
expansão foi feita na quadra. Denuncia ainda que mesmo este novo limite é ultrapassado. O
Presidente da Escola disse que a capacidade é imposta pela fiscalização. O Corpo de
Bombeiros defendeu que a quadra possui documentação e atesta a segurança. O Presidente
da Escola conta com o poder público para modernização do local.

DETONAÇÃO DE ROCHA SOB A TERRA HOJE LIGA GÁVEA A SÃO CONRADO

Matéria fala da expansão do Metrô até a Barra da Tijuca que dará um passo importante. O
último trecho de rocha que separa a Gávea de São Conrado, sob o Morro Dois Irmãos, será
detonado hoje. Após a operação, os dois bairros já estarão conectados pelos túneis da Linha
4. Diz que as obras devem ser entregues no primeiro semestre de 2016 e que seis estações
serão criadas: Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alah e
Nossa Senhora da Paz.

Jornal do Brasil Online – 21 de Setembro de 2014

Jornal O Globo - Coluna Gente Boa - 09 de Outubro de 2014

Jornal Extra Online - 06 de Novembro de 2014

Jornal Destak - 09 de Novembro de 2014

AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

A AMASCO, sempre que possível, tem

interagido diretamente com as autoridades

públicas para buscar soluções para os

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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11ª DELEGACIA DE POLICIA DA
ROCINHA

JOÃO FORTES ENGENHARIA

AMASCO/ESTRADA DA CANOA

ODEBRECHT INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO RIO ÁGUAS

SECRETARIA ESPECIAL DE TURISMO

- Delegado Gabriel Ferrando.
Tratamos de assuntos relativos às
irregularidades que possam estar ocorrendo
na Quadra da Escola de Samba da Rocinha
em relação ao barulho, por falta de
tratamento acústico, a lotação modificada
com autorização do Corpo de Bombeiros e a
baderna externa durante os eventos. Em
30/09/14.

- Eduardo
Barbedo Gerente de Negócios. Tratamos de
assuntos relativos aos terminais de ônibus
implantados a revelia pela Prefeitura e que
estão causando problemas aos moradores da
região e ao edifício ora em construção na
Aquarela do Brasil com Estrada da Gávea.
Estudos de possíveis remanejamentos que
serão levados ao Prefeito. Em 10/10 e
12/11/14.

-
Moradores da Estrada da Canoa. Foram
tratados assuntos relativos às sinalizações de
trânsito da Estrada, sobre a recuperação do
prédio do Gávea Tourist Hotel, o
crescimento de Vila Canoas dentro da Mata e
sobre o Rio Canoas e a questão da Desordem
Urbana devido a estacionamentos
irregulares, barulho e outros. Em 29/09/ e
14/10/14.

- Paulo
Cesar Loyola, Gerente de Engenharia e
Mariane Brito, Comunicação e Gestão
Social. Tratamos de assuntos relativos às
obras de construção da nova pista do
Elevado das Bandeiras, dos novos túneis do
Joá e do replantio das árvores que foram
retiradas para colocação dos barracões de
obras. Em 04/11/14.

- Presidente João
Luiz e o Engenheiro Paulo Fonseca. Foram
tratados assuntos relativos à Dragagem dos
Canais do Bairro, às obras de saneamento
que estavam paradas, e já foram retomadas,
e sobre o Projeto da Amasco de construção
de uma Pista de Skate no Deck da Praia em
frente ao prédio do Hotel Nacional e Royal
Tulip. Em 06/11/14.

-
Secretário Antonio Pedro Figueira de Mello.
Debatemos mais uma vez com o Secretário a

AMASCO EM AÇÃO

q u e s t ã o d o s d e s f i l e s d e B l o c o s
Carnavalescos na orla de São Conrado, os
transtornos e problemas causados pelos
participantes. O Secretário nos disse que o
Carnaval é um evento cultural e que não teria
como proibir os desfiles No entanto, ele
prometeu reduzir o número de desfiles e os
dias. Em principio, serão quatro blocos que
desfilarão em dias diferentes entre o sábado
e a terça-feira de carnaval. Um quinto bloco
irá desfilar no sábado do desfile das
campeãs. Ele vai nos encaminhar toda
programação assim que estiver pronta.
RIOTUR, em 12/11/14.

- 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

aC O N S E L H O C O M U N I T Á R I O D E
SEGURANÇA

segurança e manutenção do bairro. Os
encontros ocorrem toda terceira quinta-feira
de cada mês.

No dia a dia permanecemos tratando dos temas
relacionados ao nosso bairro. Buscamos as
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.

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.
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