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Editorial

2016, ano do sacrifício?

I

nicia-se o ano de 2016 e como todos já
sabem, os problemas dispararam:
política, inflação, desemprego,
corrupção, mentiras e sofrimento.
Mas, vamos a nós! A Amasco iniciou o
ano e já foi acionada com o problema do
anúncio do fechamento do retorno em
frente ao Posto Shell em razão das obras
do Novo Joá. As pistas no local serão
alargadas, tornando assim, o retorno
inadequado.
A notícia criou um grande mal-estar nas
pessoas que não teriam acesso ao
comércio local e às ruas Embaixador
Gabriel Landa e Coronel Ribeiro Gomes.
Neste caso, teriam que ir até a Niemeyer
para voltarem.
Mesmo a criação de dois novos retornos,
um próximo a passarela e outro na
Estrada do Joá que dará acesso a Estrada
da Canoa e adjacências, não foi
suficiente para tranquilizar a todos.
O fato gerou mobilização dos moradores
da área e da Amasco. Com isso, foi
atraída a atenção da Prefeitura e o
compromisso de encontro com Prefeito
Eduardo Paes, em reunião no Hotel
Royal Tulip, no mesmo dia da
inauguração da ciclovia da Niemeyer.
Nessa reunião o Prefeito falou dos novos
retornos em execução. Paes também
assumiu o compromisso com os
moradores de construir um novo retorno
que atenda a área afetada e disse que só
fechará o de atual quando um novo

estiver pronto.
O Prefeito ouviu também o problema do
fechamento da passagem sob o prédio do
Hotel Nacional. Eduardo Paes foi
informado pela Amasco que já existiam
na Prefeitura várias sugestões de
intervenções internas no bairro visando
uma melhor mobilidade no trânsito.
A Amasco propôs ao Prefeito captar mais
sugestões de intervenções internas junto
aos moradores e encaminhar à Prefeitura
as mais viáveis. Eduardo Paes acatou
prontamente e disse que o platô ligando a
Av. Niemeyer a Av. Aquarela era possível
e seria a intervenção mais rápida de
realização e que aguardaria as demais
sugestões.
A Amasco criou uma comissão para tratar
exclusivamente desse assunto e no
fechamento dessa edição, mais uma
reunião seria realizada para fechar o
pacote de sugestões viáveis a serem
encaminhadas a Prefeitura. A reação da
Amasco frente as dificuldades será
sempre a de não desistir e continuar
lutando pelo Bairro e por uma melhor
qualidade de vida para nossos
moradores.

DRAGAGEM DO
RIO DO PIRES

A

pós várias solicitações da Amasco e
dos moradores, a Rio Águas iniciou a
dragagem do canal em frente ao Fashion
Mall, denominado Rio do Pires.
O canal estava bastante assoreado e já havia
sido capinado por duas vezes, devido a uma
vegetação alta, que se apresentava em seu
interior.
Na última chuva forte, as águas chegaram
próximas a borda do canal. em decorrência
do assoreamento.
O canal encontrava-se nessa situação há
mais de dois anos.
Torcemos para que essa limpeza passe a ser
executada com mais frequência.

A Diretoria

A felicidade não depende do que nos
falta, mas do bom uso que fazemos do
que temos.
(Thomas Hardy)
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