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AMASCO NO PAC-2 DA ROCINHA

?

Ä O Governo do Estado
realizou, no dia 09 de
Junho, na Biblioteca da
R o c i n h a ,
a
apresentação do PAC2
da Rocinha, quando a
Amasco foi convidada e representada
por nossa 3ª Vice-Presidente e pelo
nosso Presidente do Conselho, Carlos
Sposito.

Ä A apresentação foi comandada pelo
Presidente da EMOP, Dr. Ícaro Moreno
Junior, assessorado por suas arquitetas.
Estavam presentes o Vice-Governador
Pezão e o Major Edson, Coordenador
da UPP na Rocinha.
Ä A apresentação foi bastante detalhada
em Power Point, cujo clip estará
disponível no site da EMOP após a
apresentação à presidente Dilma,
mostrando como será o saneamento, a
urbanização e o polêmico teleférico.
Uma importante afirmação por parte
de toda a equipe foi de que o projeto

não está fechado e haverá muita
discussão com os interessados.
Ä Durante a sessão de perguntas, quando
a Amasco questionou a ordem
cronológica das etapas do projeto, o Dr.
Ícaro e sua equipe confirmaram que
100% do saneamento e da urbanização
serão feitos ANTES da construção do
teleférico. Marlene frisou com muita
convicção a importância da
participação de São Conrado na
discussão do projeto.
Ä Com essa importante participação e
atuação nossos representantes
conseguiram a promessa de uma
reunião com a equipe técnica do PAC2,
incluindo o Dr. Ícaro, que será
agendada brevemente.
Ä O esgoto da Rocinha corre pelos
canais, abertos, que cortam São
Conrado e deságuam na praia,
mantendo uma poluição permanente
que não permite o banho dos

moradores de São Conrado, dos
moradores da Rocinha e muito menos
dos turistas.
Ä Alem disso, os moradores de São
Conrado convivem com um odor
insuportável, que entra pelas janelas
de seus apartamentos.
Ä Nessa reunião com o Dr. Icaro, vamos
deixar bem claro que não somos contra
o teleférico, mas temos certeza de que o
saneamento da Rocinha é mais
importante, no momento do que
qualquer outro projeto.
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