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Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer,

inaugurado em 1972, fechado desde

1995, leiloado em 2009 e adquirido por

um grupo de empresários goianos, o

prédio do hotel Nacional dá início às

obras de recuperação estrutural, com

promessa de reabertura antes da

Olimpíadas de 2016.

CAMPANHA DA AMASCO

VAMOS ECONOMIZAR ÁGUA?

O Hotel Nacional chegou a ser considerado
o mais sofisticado do Rio, e começa a ser

restaurado, após 20 anos de abandono. Segundo
informações obtidas através da mídia, a previsão
é de que a torre redonda de 34 andares, parte de
hospedagens, esteja pronta a tempo para a
Olimpíada, em agosto de 2016.

Inaugurado em 1972, o Nacional foi um dos
mais importantes hotéis da capital e concorria

INÍCIO DA
RECUPERAÇÃO

com outros famosos hotéis na preferência de
artistas. Ali eram realizados festivais como o Free
Jazz e o de Cinema. Os 510 quartos, "todos de
frente", como anunciado à época, serão
reduzidos a 468, conforme o projeto inicial de
João Niemeyer, sobrinho de Oscar.

O restauro prevê ainda a recuperação da escultu-
ra de sereia, de Alfredo Ceschiatti, e do mosaico
de Athos Bulcão. Um imenso painel de Carybé

O prédio hoje está sem encanamento,
instalações elétricas, acabamento em gesso e
piso. As placas de vidro da fachada serão
trocadas por mais modernas, que filtram a luz e
deixam passar menos calor.

Ainda não foi definida a bandeira hoteleira que
administrará o hotel. A empresa será definida em
breve.

HOTEL NACIONAL

Em razão das inúmeras matérias veiculadas na
mídia sobre a grande seca que estamos vivendo
e que tem causado queda no nível de água dos
reservatórios naturais, relacionamos abaixo dez
dicas para economizar água. Vamos participar e
agir antes de um racionamento Global?

CASAS E INDIVIDUAIS:

1 - No Banho:

2 - Ao escovar os dentes:

3 - Na lavagem de louças:

Se molhe, feche o chuveiro, se
ensaboe e depois abra para enxaguar. Não
fique com o chuveiro aberto. O consumo cairá
de 180 para 48 litros. Já existem pessoas que ao
tomar banho usam uma bacia em baixo do
chuveiro e aproveitam toda a água para limpar
o vaso sanitário.

escove os dentes e
enxágue a boca com a água de um copo.
Economize 3 litros de água.

Lavar louças com a
torneira aberta o tempo todo, desperdiça até
105 litros. Ensaboe a louça com a torneira
fechada e depois enxágue tudo de uma vez. Na
máquina de lavar são gastos 40 litros. Utilize-a
somente quando estiver cheia.

SÍNDICOS CASAS E INDIVIDUAIS:

1 - Na descarga:

2 - Na torneira:

3 - Vazamentos:

4 - Na caixa d'água:

5 - Regar jardins e plantas:

Verifique se a válvula não está
com defeito, aperte-a uma única vez e não
jogue lixo e restos de comida no vaso sanitário.

Uma torneira aberta gasta de
12 a 20 litros/minuto. Pingando, 46 litros/dia.
Isto significa, 1.380 litros por mês. Feche bem
as torneiras.

Um buraco de 2 milímetros
no encanamento desperdiça cerca de 3 caixas
d'água de mil litros. Conserte-o mais rápido
possível.

Não a deixe transbordar e
mantenha a caixa tampada.

No inverno, a rega
pode ser feita dia sim, dia não, pela manhã ou à
noite. Use mangueira com esguicho-revólver

ou regador.

com uma mangueira gasta 600
litros de água. Só lave o carro uma vez por mês,
com balde de 10 litros, para ensaboar e
enxaguar. Para isso, use a água da sobra da
máquina de lavar louça.

Se precisar utilize a água que sai do
enxágue da máquina de lavar.

A Amasco sugere que seu condo
mínio faça medição diária de consumo de água
e proíba a lavagem de carros na garagem.

É importante que os síndicos atentem para os
itens 1, 3, 5 e 6 que quando acontecem causam
grande desperdício de água e problemas de
estrutura para os prédios.

6 - Lavar carro:

7 - Na limpeza de quintal e calçadas use

vassoura:

Srs. Síndicos: -

A DIRETORIA

Maquete da reforma do Hotel


