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Editorial

.:.

E stamos vivendo uma era de mandos e
desmandos, onde os homens de bem

custam a se entender, a não ser que haja uma
“compensação financeira”.

No poder público a compensação,
aparentemente, é o voto. Tudo é permitido
desde que o cidadão seja “carente” ou
desprovido de recursos. Pode invadir a mata,
pode construir em área de risco e de proteção
ambiental (se até o poder público comete esse
absurdo!). Imaginem o “pobre coitado”!

Se já não bastasse o crescimento do Vidigal, o
crescimento da Rocinha, o crescimento de
Vila Canoas, o crescimento da Favela da
Matinha, agora a comunidade de Vila Verde
resolveu ampliar seus domínios ao invadir
área de proteção ambiental estabelecida por
lei. E quem exigirá o cumprimento da Lei?

Como já dito na matéria de capa, 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.
Levaremos ao conhecimento do Judiciário o
crime ambiental que está sendo cometido.

Não podemos e não queremos compactuar
com essa destruição da natureza, com a
ilegalidade e com a desordem causada ao
meio ambiente e ao próprio ser humano.

Em julho deste ano, em reunião realizada na
Barra para o lançamento do BRT, entregamos
ao Prefeito Eduardo Paes um questionário com
nove perguntas importantes para o nosso
bairro.

1 - Quando serão retirados os terminais de oito
linhas de ônibus da Av. Aquarela do Brasil,
implantadas pelo Carlos Osório. Quando será?

2 - O asfaltamento do bairro é precário. A
Estrada da Gávea está horrível. Como e
quando será feito o reasfaltamento?

3 - O que vai acontecer com o Hotel Nacional?

4 - O que vai acontecer com o esqueleto do
Gávea Tourist na Estrada da Canoa?

5 - A Assinatura do novo PEU de São Conrado,
quando será?

6 - A retirada da Favela da Matinha, que está
crescendo e será a futura Rocinha II, quando
será?

Conjecturas e perguntas ao Prefeito

“O que me preocupa não é o grito dos maus. É o
silêncio dos bons.” (Martin Luther King)

7 - A Amasco enviou um projeto de
mobilidade interna do bairro. É possível a
implantação?

8 - É preciso um projeto de iluminação para o
final da praia, no Pepino, junto ao Voo Livre.
Existem sérios problemas noturnos no local.
Como fazer?

9 - Quando o Prefeito fará uma exposição de
seu Governo para os moradores de São
Conrado?

Querem saber o que aconteceu? Nada! Até o
fechamento desta edição a Amasco não
recebeu resposta a um item sequer. Caro
Prefeito Eduardo Paes, seria possível uma
pequena atenção para com esse bairro que um
dia também foi seu lar?

A Amasco continua no aguardo das respostas.
Elas visam, única e exclusivamente, o bem
estar dos moradores de nosso bairro e
comunidades vizinhas.

A Diretoria

VANS LOTEIAM O BAIRRO
Seja na Av. Aquarela do Brasil, na Av. Almirante Álvaro Alberto, na Rua General
Olimpio Mourão Filho, na Estrada da Gávea ou em outro logradouro do bairro, as
vans não têm o menor pudor ao estacionarem onde lhes convier. Como mostram
as fotografias, na Aquarela estacionam até nos espaços em que existem placas de
proibido parar e estacionar. Já na Álvaro Alberto, todos os dias os veículos estão
em cima da calçada, com as portas abertas e seus motoristas almoçando ou
tirando uma soneca. O pedestre que se dane. E, cadê a fiscalização?

Van em frente ao Fashion Mall. Avenida Aquarela do Brasil, paraíso de vans, caminhões e ônibus.


