
seco no canal. A Amasco solicitou à Rio Águas a
retirada de lixo acumulado no canal. Alô, Rio
Águas!

Foram muitas as reclamações em relação ao
desfile de blocos carnavalescos na orla de São
Conrado este ano. O mais comentado foi a falta
de educação, o desrespeito e a irresponsa-
bilidades dos foliões. Todas afirmam que a
presença de foliões de outras regiões da cidade
foi fator fundamental para a desordem e
vandalismo criados em nosso amado bairro. Um
prédio da orla foi invadido e danificaram todo
seu jardim. A Amasco vai levar ao poder público
os problemas criados e solicitar que não ocorra
mais desfile de blocos aqui em São Conrado.

Morador informa que recebeu nosso Boletim
com informações do Portal 1746 da Prefeitura,
mas que não quer saber de barulho, lâmpadas
apagadas, etc. O importante é a limpeza do
canal, que está cheio de lixo e com o cheiro
insuportável.

A Light efetuou a operação de poda de galhos
sobre a fiação da Avenida Jaime Silvado e
abandonou os galhos na rua, ocasionando várias
reclamações dos moradores do local. Acionamos
a Gerência da Comlurb de São Conrado que
imediatamente solucionou o problema.
Parabéns, Comlurb!

O canal da Avenida Aquarela do Brasil tem
estado com mau cheiro permanente. Tudo em
função do não funcionamento da Estação de
Tratamento, devido a problemas técnicos e
administrativos. Mas isso vai acabar, pois obras
de saneamento estão sendo realizadas e,
brevemente, não haverá mais esgoto em tempo

Após anos de conservação e sem problemas,
fomos surpreendidos ao ver apagadas as quatro
luminárias da Passagem de Pedestres sob a
autoestrada Lagoa Barra. Aparentemente houve
um furto de cabos. Solicitamos ao portal 1746 da
Prefeitura o reparo das luminárias e o problema
foi resolvido em 48 horas. Parabéns ao 1746!

CURTAS

“Quando os que mandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito!”
(Cardeal Detz)

Moradores da Estrada do Joá reclamam que está
havendo empoçamento de água de chuva junto à
necessária lombada colocada em frente ao
edifício 88. Apelamos à Divisão de Conservação
que vistorie o local e implante ralos para o
escoamento das águas. Alô, DC!

Caros moradores: tenham atenção, pois foram
feitas modificações de trânsito nos cruzamentos
da Estrada da Gávea com Av. Aquarela do Brasil e
Avenida Niemeyer. A Av. Aquarela do Brasil está
em mão única em direção à praia. É preciso
respeitar as novas sinalizações. Evitem acidentes!

Os moradores da Estrada da Canoa têm se
reunido e irão com comissões aos poderes
públicos, nas áreas de segurança e ordem
pública, buscar apoio e soluções para os graves
problemas que estão ocorrendo na comunidade
de Vila Canoas e que não ocorriam em anos atrás.
Em breve teremos mais notícias.

1 - Quanto tempo você mora em

São Conrado?

2 - Qual o bairro onde seus filhos

estudam?

3 - Qual o bairro do seu local de

trabalho?

27% moram há
mais de 30 anos, 21% moram de
20 a 30 anos e 52% moram entre 5
e 20 anos. Conclusão: os
moradores gostam de morar no
bairro, permanecendo aqui por
muitos anos.

15% estudam na
Gávea, 10% estudam em São
Conrado, 8% estudam na Barra,
13% estudam em outros bairros e
54% não responderam. A
chegada do Metrô no bairro,
prevista para 2016, facilitará
bastante o deslocamento dos
filhos de nossos moradores em
direção à Barra, Leblon e Gávea.

13% trabalham na
Barra, 9% trabalham em São

Conrado, 13% são aposentados e
65% trabalham em outros bairros
ou não responderam. Um
percentual considerável trabalha
em São Conrado ou está
aposentado, esses moradores
permanecem no bairro na hora do
deslocamento das pessoas para os
outros bairros.

82% sim,
16% não e 2% não responderam.

39% têm 2 filhos, 15%
têm 1 filho, 15% têm 3 filhos e
31% não responderam.

19% até 1
hora, 18% até 30 minutos, 5% até
2 horas e 58% não responderam.

33% até
1 hora, 17% até 30 minutos, 17%

4 – Você tem filhos?

Quantos?

5 - Quanto tempo eles levam no

percurso casa-escola?

6 - Quanto tempo você leva no

percurso casa-trabalho?

A Amasco realizou
recentemente uma pesquisa
de opinião entre os
moradores de São Conrado,
recebendo cerca de 260
respostas. A pesquisa foi
dividida em dois tópicos, um
visava conhecer melhor
nossos moradores e orientar
objetivamente as ações a
serem tomadas, e o outro,
focou na atuação da
AMASCO nas principais
demandas de nossos vizinhos.
Para isso solicitamos indicar,
por ordem de prioridade,
quais os principais itens que
deveriam ser observados nos
três temas que relacionamos
nesse tópico. Sugerimos
ainda, incluírem outros itens
não listados pela Amasco.

PESQUISA DE OPINIÃO
CONHECENDO MELHOR NOSSOS MORADORES

até 2 horas e 23% até 3 horas ou
mais. Este item e o anterior
apontam para a necessidade de
continuarmos lutando pela
melhoria do trânsito em São
Conrado e nos bairros adjacentes.

89% sim, 10% não e 1% não
responderam.

72% sim, 7% não,
21% não responderam.

47% acham Boa, 9%
acham Excelente, 5% Ótima e
39% não responderam.

Quais? 61% usam
Facebook, 20% usam Linkedin,
12% Twitter e 7% outras.

7 - Você conhece a AMASCO?

8 - Seu condomínio é associado à

AMASCO?

9 - O que você acha da atuação da

Amasco?

10 - Você utiliza as mídias

sociais?

Meio Ambiente – Em 1º lugar ficou a
conservação do patrimônio tombado, em 2º
o combate à poluição sonora, e em 3º o
monitoramento de construções ilegais.
Também receberam votos expressivos o
saneamento da Rocinha e a despoluição da
praia.

Segurança – Em 1º lugar ficou a construção
do Posto de Salvamento - Salvamar, em 2º
lugar ficou o Corpo de Bombeiros e em 3º o
treinamento de porteiros e seguranças
particulares. Foram bem votados também
segurança e iluminação pública.

Ordenamento Urbano – Em 1º lugar ficou a
construção de áreas de lazer, em 2º lugar a
colocação de placas e sinalizações no trânsito,
e em 3º lugar o ordenamento de caminhões,
ônibus e demais veículos. Também recebe-
ram votos expressivos o monitoramento do
Projeto de Estruturação Urbana (PEU), a
conservação de calçadas e trânsito interno.

PRIORIDADES DE DEMANDAS


