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A Amasco tem feito todas as
comunicações e alertas as autoridades
públicas. A Amasco tem tentado buscar uma
solução para o problema junto à escola de
samba, pois, entendemos que aquela
instituição é um patrimônio cultural. No
entanto, não tendo tido sucesso nessa
empreitada, podemos, sim, buscar na
jurisprudência uma solução que atenda os
anseios dos moradores de São Conrado e
também da Rocinha.

Segundo pesquisa realizada pela
Amasco, não há consenso quanto à data de
fundação do bairro. Talvez por isso, nem a
Prefeitura, nem o Estado possuam esta
informação. Já fizemos entrevistas com

Como moradora de São Conrado
e testemunha constante das inúmeras
"festas" que ocorrem no Grêmio Recreativo
Acadêmicos da Rocinha, com som
ALTÍSSIMO e uso de microfone até às 5h da
manhã, solicito à AMASCO que protocolize
LOGO uma Ação contra a Prefeitura, que
sabe das festas e nada faz, e contra a
Acadêmicos da Rocinha com base no
DESRESPEITO À LEI DO SILÊNCIO,
pedindo que CESSEM DE IMEDIATO as
ditas festas e o dito barulho, sob pena de
multa diária, bem como de indenização por
DANOS MORAIS e FECHAMENTO DO
CLUBE até que seja providenciada a
ACÚSTICA.

A subprefeitura nos informou que
estava fazendo um levantamento das datas
de aniversário dos bairros da Zona Sul.
Assim, perguntou a Amasco: Qual a data de
aniversário de São Conrado?

moradores antigos e nenhum precisou a
data. São muitas as historias ouvidas. As
respostas mais plausíveis, no entanto,
seriam 26/11/1916, Dia de São Conrado,
ou a data do lançamento da pedra
fundamental da Igrejinha 16/06/1914.
Talvez, esta seja uma oportunidade para a
Prefeitura definir em seu calendário uma
data oficial de aniversário para São
Conrado. Que tal?

As obras são divididas em dois
setores: Prefeitura (Rio Águas) e CEDAE
(Estado). As obras de responsabilidade da
Prefeitura estão praticamente concluídas, só
faltando, aparentemente, a ligação do Rio
Canoas ao Rio do Pires. Quanto às obras
referentes à CEDAE: a recuperação da
Elevatória da Av. Niemeyer está sem
contrato há mais de um ano e está
paralisada; A colocação da tubulação da
Niemeyer, mesmo lenta, está andamento. O
ponto crítico é que enquanto não houver a
interligação de todas as obras a praia
continuará poluída e as famosas “linguinhas
negras” continuarão.

Fernanda Távora, repórter do
Jornal do Brasil, pergunta como andam as
obras de saneamento em São Conrado.
Continuam do mesmo jeito? A prefeitura já
deu um retorno sobre o prazo das
intervenções? E, as obras do ponto mais
crítico, a troca de tubulações da Av.
Niemeyer, já deram continuidade?

Moradora quer saber a que órgão
se dirigir para fazer uma queixa, pois não
consegue atendimento pelo 1746. Diz que
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quando a Niemeyer fica em mão única pela
manhã, vários carros, ônibus etc, para fugir
do congestionamento, vão pelo lado
esquerdo, como se fosse uma pequena
contra mão. A moradora questiona se isso é
certo e já responde: “Isso piora o trânsito
para quem está pacientemente esperando
no engarrafamento. A infração poderia ser
resolvida com a instalação de uma cancela,
que já existi do outro lado, para ser usada
quando a via estiver interditada”.

Comerciantes da Estrada da
Gávea, Galeria 817, perguntam como
conseguir informações do Metrô sobre a
questão de ajuda pelos prejuízos causados
ao comércio pela instalação de tapumes na
frente das lojas, como tem sido feito no
Leblon?

A Amasco encaminhou a
solicitação a Cet-Rio para estudo e
providências cabíveis.

Encaminhamos a solicitação ao
Consórcio Rio Barra, responsável pelas
obras, que no fechamento desta edição
solicitou a Amasco o contato dos reclaman-
tes para fazerem contatos com eles. A
Amasco encaminhou todos os contatos
recebidos. Seja um Associado da Amasco.
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Se parecemos fortes,
seremos ainda mais fortes

quando você se juntar a nós.


