
Segundo informações chegadas a Amasco, o 23º
BPM está realizando um bom trabalho de
segurança na Estrada da Canoa. Aliás não é
novidade, pois o bairro e a Amasco tem recebido
toda a atenção do Coronel Candido, Comandante
do Batalhão. Assim também tem sido o trabalho
do Delegado Gabriel da 11ª Delegacia de Polícia
Civil.

A Amasco criou um projeto para instalação de
pista de skate no deck da praia em frente ao Hotel
Nacional e encaminhou a Prefeitura. O projeto,
em trâmite há mais de um ano, está agora na
RioUrbe para orçamento desde meados desse
ano.

A Amasco encaminhou à Prefeitura em meados
desse ano um projeto com sugestões de
modificações no trânsito visando melhorar a
mobilidade interna do bairro. Até o fechamento
dessa edição ainda não tínhamos nenhuma
resposta.

Apesar dos vários acidentes ocorridos e das
solicitações da Amasco, até hoje a CET-Rio não
deu a menor satisfação em relação as sinalizações
necessárias na Estrada do Joá na curva conhecida

Com o fechamento da passagem de veículos sob o
prédio do Hotel Nacional para realização de
obras necessárias à sua revitalização, a Amasco
recebeu inúmeros e-mails de seus moradores, que
além das justas reclamações, também fizeram
várias sugestões para compensar esse
fechamento.

Complementando a limpeza parcial no Rio do
Pires, em frente ao Fashion Mall, a Rio Águas fez
também uma limpeza na parte do Rio na altura da
Avenida Jaime Silvado e precisa recolher o
entulho que ficou dentro do canal. Mas, isso só
podia ser feito com a retirada dos carros da beira
do canal. Foi solicitada ajuda a VI Região
Administrativa que não ajudou. A Amasco
solicitou ajuda a Comlurb que imediatamente
resolveu o problema. Obrigado Comlurb!

No momento a solução mais rápida e prática seria
a criação de um platô sobre a canal da Aquarela
do Brasil, ao lado da Elevatória da CEDAE que
daria mão para ambos os sentidos da dessa
Avenida. A Amasco vai enviar a sugestão à
Prefeitura.

CURTAS

““Podemos dominar o que fazemos, mas não o que sentimos”.
(Gustave Flaubert – Escritor)

como, “curva da morte”.

A Amasco agradece todas as sugestões enviadas e
comunica que todas elas foram estudadas pela
Amasco e enviadas à Prefeitura em meados do
ano em projeto de mobilidade urbana criada para
melhorar a circulação interna do bairro. A
Amasco está estudando a forma mais simples e
rápida de amenizar o problema nos seis meses de
fechamento da passagem. Três ações foram feitas
imediatamente: a volta do retorno da Niemeyer
para Aquarela próximo a Comlurb a colocação de
operadores de trânsito da CET-Rio e a proibição
de estacionamento no lado direito da Niemeyer.
Estamos agindo.

Continuamos aguardando da CET-Rio a alteração
da fiscalização eletrônica na descida da
Niemeyer, na curva em frente ao Prédio do Hotel
Nacional, com redução da velocidade de 60 para
50km.

Apesar de todos os apelos que fizemos à
Prefeitura, e sugestões para outra localização, eles
colocaram a placa, estão mantendo e o food truck
permanece instalado na bagunçada Aquarela do
Brasil.

Após várias solicitações da Amasco, finalmente
no mês passado, a Rio Águas deu atenção as
nossas reivindicações, e como mostram as

fotografias dessa matéria, realizou uma capina na
vegetação que fechava completamente o trecho do Rio
do Pires, que fica em frente ao São Conrado Fashion
Mall.

O mesmo processo está ocorrendo na parte do Rio que
fica do outro lado da Autoestrada Lagoa Barra, junto da
Avenida Jaime Silvado.

Podemos afirmar que houve uma considerável melhora
no visual, mas, apenas esse processo não é suficiente! É
preciso realizar também uma dragagem, pois existe
acúmulo de terra no fundo Rio e segundo fomos
informados a Rio Águas irá fazê-la. Vamos aguardar!

RIO DO PIRES É CAPINADO
Estava assim! Ficou assim!

AÇÃO NO TRÂNSITO

Essa é uma das medidas provisórias, em teste,
para melhoria no escoamento do trânsito na
Av. Prefeito Mendes de Moraes e Avenida

Niemeyer, após fechamento da passagem sob o
Hotel Nacional. A sugestão da Amasco e que
sejam definitivas com barreira fixa.

Cones separam trânsito na
Av. Prefeito Mendes de Moraes


