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.:.

T udo ia caminhando, dentro do

possível, para um final de ano

razoável, até termos uma surpresinha

muito desagradável: o fechamento da

passagem de veículos sob o prédio do

Hotel Nacional. O local é de suma

importância para o trânsito do bairro. A

passagem nunca havia sido fechada desde

a fundação do Hotel.

Até entendemos que em algum momento

isso deveria acontecer, pois o hotel depois

de anos fechado, está sofrendo obras de

revitalização para sua reativação. Mas,

poderiam ter fechado apenas uma pista, o

que causaria um transtorno bem menor ao

trânsito.

A nossa maior indignação está no fato de

mesmo a Amasco estando em contato

permanente com a Cet-Rio e com a

construtora de Hotel, ambos não tiveram a

mínima consideração em mandar um

simples aviso, com antecedência, de que

esse fechamento iria ocorrer. Com isso,

teríamos avisado aos moradores e muitos

não ficariam parados por horas na

Avenida Niemeyer tentando chegar em

suas casas.

Bem! A Cet-Rio mandou o aviso para

Amasco, às 18:05 hs, do dia 13/11/2105,

uma sexta-feira, fora do expediente da

Associação, para o fechamento que seria

no sábado dia seguinte. Resultado, a

Amasco só pode agir na segunda-feira, dia

16/11/2015.

Apurados os fatos e comunicado aos

moradores, enviamos e-mail aos

responsáveis da construtora e a Cet-Rio. A

construtora informou ser necessário o

fechamento em razão das obras e que tudo

havia sido tratado com a CET-Rio que

havia realizado impacto de trânsito e

ações paralelas para o bom andamento do

trânsito, que não foram colocadas em

prática

Sim! Mas, porque não avisaram a Amasco,

já que temos sido o elo entre as

autoridades, moradores, empreiteira e

Hotel? Poderíamos, além de avisar aos

moradores, fazer sugestões e ajudar já que

poucos conhecem o bairro como a

Amasco.

Agora, resta a Amasco monitorar as ações

da Cet-Rio para que o trânsito possa fluir

sem grandes prejuízos aos moradores e

passantes que utilizam as vias de nosso já

conturbado bairro.

Repetimos: que saudade dos velhos

tempos quando existiam os diálogos cara

a cara do poder público e do contribuinte!

A reação da Amasco frente a dificuldades

será sempre a de não desistir e continuar

lutando pelo Bairro e por uma melhor

qualidade de vida para nossos moradores.

Desejamos a todos um Feliz Natal e um

próspero Ano de 2016!

A Diretoria

Surpresa Desagradável!

“Devemos promover a coragem onde há
medo, promover o acordo onde existe
conflito, e inspirar esperança onde há

desespero.”

(Nelson Mandela)
Obras na Estrada da Gávea

OBRAS DE

DRENAGEM

As obras que estão sendo realizadas na

Estrada da Gávea, próximas a Estação do

Metrô São Conrado, são obras de

drenagem e ampliação das redes de águas

pluviais já deficientes em razão do longo

tempo de sua existência.

As obras estão sendo realizadas pelo

Consórcio Rio Barra – dentro do programa

de compensação –, que é feito por todas

as empresas que realizam obras em

espaços públicos e se comprometem com

a urbanização e melhorias no entorno das

obras realizadas.
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