INFORME AMASCO DESTACA

OBRAS DE
SANEAMENTO

Obras da Elevatória da CEDAE com sinais de abandono

A

Amasco esteve reunida com João Luiz
Reis, presidente da Fundação Instituto
das Águas do Município do Rio de
Janeiro (Rio-Águas), com seu chefe de gabinete,
um diretor e do fiscal das obras sob
responsabilidade da Rio-Águas, as quais estão
sendo executadas no bairro de São Conrado. Na
ocasião, a Amasco também recebeu o
cronograma das intervenções e das obstruções
do tráfego das ruas que será divulgado a
população em período conveniente.
Algumas obras de saneamento que estavam
paradas por falta de recursos estão sendo
retomadas, como é o caso da galeria de cintura,
no final da praia de São Conrado e da ligação do
Rio Canoas ao Rio do Pires. A Amasco vai marcar
nova reunião com a Rio-Águas para tratar da

dragagem do canal da Avenida Álvaro Alberto,
cujo contrato com a empreiteira foi encerrado e
deverá ser efetuada uma nova licitação.
Em relação à reforma e ampliação de capacidade
da Estação Elevatória de Esgoto de São Conrado,
por solicitação da Amasco o Eng. Wagner Granja
Victer, Presidente da CEDAE, informou que
houve uma pequena paralisação em função de
suspensão temporária de licença da prefeitura, a
qual já foi superada e a obra já foi retomada.
Wagner Victer solicitou ao Diretor Jair Otero que
nos cedesse mais detalhes. Jair Otero reiterou
que as obras não estão paradas e que o grau de
dificuldade na execução é maior por estarem
sendo executadas com o sistema de esgotamento
sanitário em operação e as interdições da
Niemeyer, dependem de autorização da CET-
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RIO, vinculadas ao Túnel Dois Irmãos e aos
Viadutos.
No momento, os novos equipamentos da
elevatória estão comprados e em fase de entrega.
A montagem levará 90 dias, pós entrega.
Otero afirma ainda que essa obra deveria ter sido
executada há 20 anos, mas foi sendo postergada
devido às dificuldades de execução. A obra
resgata a imagem da Nova CEDAE e não deve ser
motivo de preocupação para a AMASCO.
Contradizendo as informações da CEADE, a
CESAN, empresa responsável pela execução das
obras, informa que as atividades de recuperação
da Elevatória estão paradas, pois ainda não foi
feita a rerratificação do contrato com a CEDAE
para seu reinício.

LIMPEZA DOS RALOS DE ÁGUAS PLUVIAIS
Esta fotografia mostra mais uma
ação da Amasco. Por nossa solicitação uma equipe de drenagem
da 6ª Gerência de Conservação
do Alto da Boa Vista, responsável
pela região de São Conrado,
auxiliada pela fiscalização na
identificação de pontos críticos,
executou serviços de limpeza
mecânica dos ramais e caixas de

ralos de águas pluviais que se
encontravam obstruídos nos dois
sentidos da Estrada da Gávea.

NOVAS PAPELEIRAS
A pedido da Amasco a
COMLURB repôs várias papeleiras que haviam sido destruídas ou
retiradas pela população.
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O trabalho foi executado no mês
de outubro e foram colocadas
novas papeleiras na Estrada da
Gávea, em ambos os lados da
Autoestrada Lagoa Barra, no
entorno do Fashion Mall (foto da
matéria), e em toda a área nas
imediações do Hotel Royal Tulip.

Uma das novas Papeleiras colocadas
ao lado do Shopping Fashion Mall

Solicitamos também a
COMLURB que fizesse uma verificação nas lixeiras da praia e nos
demais logradouros do Bairro.

