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REUNIÕES DA AMASCO

A Diretoria da Amasco se reúne todas as
terças-feiras, às 17:30hs, em sua sede no
Fashion Mall. Se você tem alguma sugestão
ou reclamação, mande através de nosso e-
mail  amasco@amasco.org.br ou
compareça a uma de nossas reuniões.

Estamos também no facebook.
www.facebook.com/SaoConradoAmasco.
Fanpage ”SaoConrado Amigos e
Moradores”
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Editorial

.:.

A Amasco comunicou ao Secretário
Municipal de Transportes, Alexandre

Sansão Fontes, que, como legítima
representante legal dos moradores do bairro
de São Conrado, estava apresentando a sua
Secretaria sugestões com vistas a redimir o
bairro das agressões cometidas pelo poder
público. Em setembro de 2013, foram
implantados Terminais Rodoviários em
nosso bairro - são oito pontos finais de
linhas de ônibus urbanos – que pertencem a
bairros vizinhos. Apresentamos ao
Secretário proposta de relocalização dos
pontos finais dos ônibus.

Foi dito ao Secretário que a Amasco tem
consciência que o bairro é de passagem, e
não se opõe à instalação de paradas de
ônibus, sejam provisórios ou definitivos.

Nossas re s t r i ções são quan to à
inconveniência, sujei ra , barulho,
algazarras, banheiros químicos mal
cheirosos, degradação do bairro, destruição
das calçadas e desordem urbana gerados
pela instalação de pontos finais (rodoviária)
de ônibus na Avenida Aquarela do Brasil e
sob o Hotel Nacional.

A ação desencadeada pela SMTR foi ainda
agravada pelo fato de que o ônus dos novos
terminais não foi revertido nem mesmo em
benefícios para os moradores dos bairros
vizinhos – o que, supostamente, se
propunha satisfazer.

Não se trata somente de um ponto final
provisório, mas de cinco novos terminais.
Após o início das obras do Metrô foram
implantadas cinco linhas novas com cinco
terminais em São Conrado. Já existiam três,
e, agora, são oito. Além disso, são linhas de
outros bairros. O mais correto seria que
estes terminais fossem instalados nas áreas
que atendem. Por exemplo, as linhas
Vidigal x Leme, Vidigal x Botafogo e as
várias linhas da Rocinha deveriam apenas
circular por São Conrado e não ter seus
pontos finais aqui.

Informamos ainda que a Amasco já expôs
suas propostas aos senhores Lélis Teixeira e
Octacílio Monteiro, dirigentes da
Fetranspor e da Rio Ônibus. Eles
encamparam as sugestões e afirmaram não

Pontos de
ônibus, sim.
Terminais
Rodoviários, não.

“A ânsia de poder não é originada da
força, mas da fraqueza!”.

(Erich Fromm – Filósofo)

haver problemas no remanejamento dos
pontos finais.

A Amasco solicitou ao Secretário o
agendamento de uma reunião. Nossa
intenção é apresentar ideias que levem a
uma solução adequada às necessidades
emergenciais da SMTR e de todas as
comunidades envolvidas. E, que também
atenda o direito dos moradores de São
Conrado de terem seu bairro com um
mínimo de organização e decência.

A Diretoria


