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A PODEROSA DAS PISTAS

A matéria fala dos eventos promovidos pela promoter Carol Sampaio na
quadra da Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, o mais famoso
deles o baile da Favorita, que transborda a quadra da escola e também
desfila como bloco carnavalesco na orla de São Conrado levando uma
multidão às ruas. Fala também do enorme faturamento com a realização
desses eventos e o quanto são lucrativos. Pena que a matéria não cita os
enormes transtornos causados ao bairro de São Conrado com a
realização desses eventos, pois a quadra da Escola de Samba não possui
tratamento acústico e o barulho inferniza o sono dos moradores. O
desfile do bloco da Favorita esse ano trouxe enorme prejuízo ao bairro,
pois os foliões estavam desprovidos de educação e senso de
responsabilidade, e fizeram uma verdadeira arruaça nos logradouros do
bairro. Foram vistas jovens meninas urinando em plena rua sem o
menor constrangimento, além dos demais participantes. Foi uma guerra
e não uma diversão. Uma pena...

VISITA GUIADA

Entrevista com a moradora Cynthia Howlett, que fala dos seus passeios
pelo Rio e seus programas favoritos. Cynthia, que é apresentadora de TV
e Nutricionista, é nascida no Arpoador e veio morar em São Conrado,
fala com alegria por estar se descobrindo no bairro com suas
caminhadas pelas trilhas da Estrada da Canoa e suas corridas pela
Avenida Niemeyer.

SAMBA NAS ALTURAS

A nota fala dos ensaios na quadra da Escola de Samba Acadêmicos da
Rocinha que têm incomodado moradores de São Conrado por conta do
barulho e da falta de tratamento acústico da quadra. Fala também de
outra preocupação, pois o Corpo de Bombeiros autorizou a lotação de
duas mil pessoas, enquanto a planta baixa prevê apenas 700 pessoas.

OBRA EM PROGRESSO

A matéria fala da definição da estrutura das estações da linha 4 do Metrô
na Barra e São Conrado. Informa que Estação de São Conrado já está
sendo concretada, recebendo os pisos e em breve serão instalados os
trilhos. Está recebendo também as instalações hidráulicas e elétricas nas
salas técnicas. Diz ainda que o trecho que vai até o Jardim Oceânico, na
Barra, já tem estrutura montada para a possibilidade de ser estendido até
a Alvorada.

SENA LIMPA: ATRASOU

Matéria afirma que o prazo para conclusão das obras de despoluição da
Praia de São Conrado passou de dezembro de 2013 para novembro de
2014, segunda a Secretaria Estadual do Ambiente. Enquanto isso, a
praia, considerada uma das mais bonitas do Rio, continua sendo
massacrada pela falta de saneamento básico. Será implantada nova
tubulação pelo costão da Niemeyer até o Vidigal, também será
concluída a expansão da estação elevatória da CEDAE em São Conrado
e a construção de uma rede coletora de esgoto para atender as
comunidades de Vila Laboriaux, Umuarama e Parque da Rocinha no
alto da Gávea, segundo o Secretário do Ambiente, Índio da Costa.

ALTAS ONDAS

Nota fala que São Conrado, point das ondas mais tubulares do Rio, vai
receber uma etapa do Circuito Mundial de Surf, em maio. Foram os
próprios surfistas que pediram para que um dos palanques fosse
montado aqui. O outro é no Postinho, na Barra. A solicitação foi
discutida com a Subprefeitura da Zona Sul.
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AMASCO E SÃO CONRADO NA MÍDIA

O s moradores da Rua Iposeira e da Estrada do Joá estão
preocupadíssimos com o número de acidentes que vêm ocorrendo na

curva acentuada existente na Estrada do Joá, que é conhecida como “curva
da morte” exatamente pelo grande número de acidentes havido no local.

Com o aumento do número de veículos de grande porte que circulam
atualmente por essa estrada e por ser rota de escape dos engarrafamentos e
acidentes que ocorrem na autoestrada Lagoa Barra, essa via tornou-se um
grande perigo, principalmente com o atual aumento do tráfego de
caminhões em razão da recuperação do Elevado do Joá.

Já encaminhamos à CET-Rio solicitação de implantação de sinalização que
possa reduzir consideravelmente a velocidade dos veículos que trafegam no
local que, além de curva acentuada, é também em declive.

Até o fechamento desta edição ainda não tínhamos um posicionamento da
Cet-Rio. Vamos cobrar!

Esse parece ser um problema

insolúvel e definitivamente

extinto do quadro de atribuições de

nossa Prefeitura, através da

Secretaria Municipal de Assistência

Social.

A Amasco já fez inúmeras

solicitações por e-mail e via

telefone para o acolhimento de

cidadãos que vivem na rua, muitas

vezes com problemas sérios de

saúde física e transtornos mentais.

Já participamos de diversas

reuniões real izadas com a

Secretaria de Assistência Social,

que promete fazer o acolhimento,

mas fica sempre na promessa.

Mesmo quando, em poucas vezes,

vão ao local e informam à Amasco,

nunca conseguem acolher o

cidadão envolvido, que foge, e a

situação permanece sem que haja

mínima reação do poder público no

sentido de criar uma lei tornando

esse acolhimento obrigatório.

Vamos continuar lutando!
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MORADORES

DE RUA SEM
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