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INFORME AMASCO DESTACA

A AMASCO encaminhou
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no inicio deste
mês um comunicado às autoridades, aos

moradores, aos artistas e personalidades do
bairro, alertando-os para o risco que correm
todos aqueles que frequentam a quadra da
Escola de Samba da Rocinha. Transcrevemos
abaixo o texto do comunicado.

A AMASCO vem à sua presença para lhe
ALERTAR SOBRE O RISCO POTENCIAL DE
OCORRER UMA TRAGÉDIA na quadra do
Grêmio Recreativo Escola de Samba
Acadêmicos da Rocinha, que realiza eventos
com uma lotação superior à prevista em seu
projeto.

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro
autorizou o funcionamento de eventos com
uma lotação de 1.740 pessoas neste local,

“para ser tolerante é preciso fixar os limites do intolerável” (Umberto Eco – Escritor)

enquanto que a planta baixa do prédio prevê
somente 700 pessoas. Em 30/09/2013 a
Amasco solicitou esclarecimentos ao Corpo
de Bombeiros, e reiterou seu pedido por
notificação extrajudicial em 23/12/2013.
Depois de quase um ano, não obtivemos
nenhuma resposta por parte do Corpo de
Bombeiros. Cabe destacar que a imprensa
chega a noticiar a presença de mais de 2.000
pessoas em eventos realizados no local.

Há anos a AMASCO tem atuado para que a
Escola de Samba da Rocinha possa se adequar
às normas legais e necessárias para o
funcionamento de uma instituição que se
propõe a vender lazer, alegria e descontração
a uma grande massa de pessoas. Mesmo
depois de muito lutar, inclusive em parceria
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com a diretoria da própria Escola de Samba e
com Carol Sampaio, sua principal Promotora,
os eventos lá realizados ainda CORREM O
RISCO DE GERAR UMA TRAGÉDIA.

Durante esse período de trabalho proativo,
a Amasco envidou esforços também para que
a Escola de Samba possa e deva implantar um
Sistema de Isolamento Acústico, de forma
análoga à realizada nas Escolas de Samba da
Ilha do Governador e de Vila Isabel, as quais
causavam o mesmo problema da perturbação
ao sono alheio, devido à intensidade do som
emitido nos eventos lá realizados. O custo do
projeto para adequar a Quadra da Rocinha
(isolamento acústico e ar condicionado) é da
ordem de dois milhões de reais. Até agora,
ainda não foi viabilizada a captação desses
recursos.

A razão desta carta é dar ciência e alertar a
comunidade de São Conrado para o risco de
que tantas pessoas estão sujeitas, em vivenciar
uma nova tragédia como a de Santa Maria - RS.
A AMASCO já pediu a ajuda das autoridades e
de personalidades que moram no bairro ou
que frequentam eventos na quadra da escola
de samba.

Mesmo que você não more no entorno do
local, certamente pode ter uma ideia dos
transtornos causados aos moradores de São
Conrado e da Rocinha que moram nas
proximidades da Escola de Samba com o
barulho e a baderna que impera durante os
shows e festas realizados na quadra da escola,
principalmente, os que perduram até o
amanhecer do dia seguinte.

A Diretoria
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TRAGÉDIA
ANUNCIADA

Fachada do Grêmio
Recreativo Acadêmicos da
Rocinha degradada. Escola
precisa de manutenção, de

tratamento acústico, de
revisão de sua lotação e
projeto contra incêndio

adequado a sua atual
infraestrutura.


