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Área prevista para construção do novo retorno.

REUNIÃO COM O PREFEITO EDUARDO PAES

A

mplamente divulgado pela AMASCO, no
domingo do dia 17 de janeiro, no Hotel Royal
Tulip, o Prefeito Eduardo Paes e o Secretário
Municipal de Transportes, Rafael Picciani,
apresentaram para os moradores de São Conrado
importantes intervenções viárias. O encontro e as
intervenções apresentadas foram motivados por
inúmeras críticas e sugestões dos moradores do
bairro, que se mobilizaram junto com a Amasco.
As intervenções apresentadas foram as seguintes:
1. Em fase final de construção: Retorno na autoestrada, próximo à passarela, para atender o fluxo
de retorno da Barra, da Estrada da Canoa e do Joá.
2. Novidade: Novo retorno, na altura do muro do
Gávea Golf, para atender ao fluxo destinado à
Igreja de São Conrado, Supermercado Zona Sul,

posto de combustíveis, e às ruas Embaixador
Gabriel Landa e Coronel Ribeiro Gomes. Ainda
será analisada a possibilidade de implantar um
novo retorno em direção à Zona Sul, próximo a
esse novo retorno da Barra.
3. Retorno para a Barra atualmente em uso: Será
fechado somente após a implantação do novo
retorno.
4. Novo acesso ao Bairro de São Conrado (para
quem vem do Leblon, pela Av. Niemayer): acesso à
Av. Aquarela do Brasil pela rua lateral à Estação
Elevatória de Esgoto da CEDAE, logo após o Hotel
Nacional. Este acesso será complementar à passagem sob o Hotel Nacional, fechada para reformas.
Por solicitação de diversos moradores, ficou
combinado com o Prefeito e com o Secretário

Retorno atual que será fechado

RETROSPECTIVA

Picciani, que a AMASCO colheria novas sugestões
para a mobilidade interna do bairro, sobretudo
aquelas relacionadas ao acesso pela Niemayer,
Prefeito Mendes de Moraes, Aquarela do Brasil,
Almirante Álvaro Alberto e Estrada da Gávea. Por
isso, solicitamos que enviassem sugestões para
AMASCO até o dia 05/02, por email:
amasco@amasco.org.br, ou diretamente na sede
da AMASCO, no Shopping Fashion Mall.
Até o fechamento desta edição, todas as sugestões
recebidas foram condensadas e serão
encaminhadas para a Prefeitura.
A participação dos moradores é muito importante.
Precisamos de engajamento de todos e que cada
um ative sua rede de contatos para que o nosso
bairro receba a atenção que merece.
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