
N ovas construções irregulares
estão sendo edificadas numa
expansão da comunidade

conhecida como Vila Verde, na Rocinha,
dentro da área de proteção ambiental
estabelecida pela Lei n.º 3.693, de 04 de
dezembro de 2003, que define a Área de
Relevante Interesse Ecológico - ARIE dos
Bairros de São Conrado e Rocinha. A Vila
Verde fica acima do lado par da Estrada da
Gávea, em frente à Casa de Shows Emoções.
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A Amasco comunicou o fato à Prefeitura,
municiando-a com fotos. Por sua vez, a
Prefeitura notificou os responsáveis para
que paralisassem essas construções, até a
vistoria por parte de engenheiros
municipais. Não houve o cumprimento da
paralisação e retirada dessas construções.
Embora a notificação tenha ocorrida em
junho, as obras não foram interrompidas.

Os invasores obtiveram liminar, concedida
pelo Plantão Fiscal do Tribunal de Justiça do

Estado (a ação foi encaminhada para a 10ª
Vara de Fazenda Pública), impedindo a
demolição das construções irregulares pela
Prefeitura. Desta forma, a Justiça do Estado
autorizou, ainda que provisoriamente, a
continuidade das construções em área de
proteção ambiental de São Conrado, que
progridem a todo vapor.

A Amasco irá se valer dos meios legais
existentes em defesa do meio ambiente e na
busca de uma melhor qualidade de vida
para os moradores de São Conrado e de suas
comunidade vizinhas, e levará ao
conhecimento do Judiciário o crime
ambiental que está sendo perpetrado pelos
invasores.

Cabe destacar ainda, que além da perda da
f lora e da fauna, também estão
desaparecendo as fontes de água natural em
razão do desmatamento que elimina todos
os veios de águas criados pelas raízes das
árvores.

Não podemos e não queremos compactuar
com essa destruição da natureza, com a
ilegalidade e com a desordem causada à
natureza e ao próprio ser humano.
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Construções recentes no crescimento da Rocinha (Vila Verde) dentro da Área de Proteção Ambiental


