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T emos acompanhado atentamente o assunto

da reforma e reabertura do Hotel Nacional.

Recentemente, vimos surgir um movimento

contrário a construção das torres residenciais

planejadas para o complexo.

Consideramos legítimas todas as manifestações e

posicionamentos, porém não concordamos que

determinado grupo, a favor ou contra, se

manifeste como “totalidade” ou mesmo

“maioria” dos moradores.

A Associação dos Moradores e Amigos de São

Conrado - AMASCO vem acompanhando

diversas questões junto as autoridades,

empreendedores e operador do hotel. Cobramos

sempre o integral cumprimento da lei e dos

códigos urbanos. Neste processo, houve alguns

embates, sempre pautados pelo bom senso e por

uma agenda pos i t iva que acomode,

principalmente, o interesse do bairro e da cidade

como um todo.

Entendemos que a revitalização daquela área do

bairro é um desejo antigo - esse sim de todos -

tanto dos que eventualmente sejam a favor ou

contra alguma particularidade da obra. Neste

sentido, é muito importante não propagar

informações incompletas ou mesmo distorcidas e

que possam resultar numa interpretação parcial

do que representa ter esta operação funcionando

no nosso bairro.

A cidade e o bairro são organismos vivos e vão se

modificando ao longo do tempo. Certamente

diversas obras e seus percalços afetaram

negativamente os cidadãos. Entretanto, o pior

cenário está próximo do fim e teremos

equipamentos que vão melhorar muito o dia a dia

de São Conrado. Não podemos utilizar esses

transtornos como desculpas para ter uma postura

elitista e achar que ninguém mais tem direito de

usufruir do nosso bairro.

A vida dos moradores e frequentadores de São

No mês de agosto, a Prefeitura do
Rio inaugurou no calçadão em

frente ao Fashion Mall, a BikeRio São
Conrado (Estação 158).

Agora os moradores de São Conrado
podem dar suas pedaladas pelo bairro
e orla montados em bicicletas
alugadas, com a comodidade de não
precisar levá-las para casa.

As bicicletas do Bike Rio estão

disponíveis em estações distribuídas

em pontos estratégicos da cidade,

Conrado também depende da saúde dos

empreendimentos locais. Um bom exemplo é o

comércio do bairro, que certamente será

beneficiado. Questões como segurança, saúde

pública, imagem e valorização imobiliária,

tendem a melhorar com mais um interessado no

sucesso do bairroe um interessado de peso.

Apesar de qualquer eventual controvérsia, é

muito bom ver nossos vizinhos começando a se

mobilizar e endereçando questões que já vem

sendo cobradas e trabalhadas pela Amasco.

Como por exemplo, a poluição da nossa praia; a

ocupação irregular das áreas de proteção

ambiental por uma especulação imobiliária

clandestina; e as diversas questões de mobilidade

interna. Temas que são tratados e estão à espera

da força da nossa população organizada

engrossando a voz da sua Associação de

Moradores!

A Diretoria

Esclarecimentos e posicionamento quanto a
revitalização do Hotel Nacional

CHAVES NA HORA - TROCA DE SEGREDO

Colocamos Fechaduras Papaiz - Doberman
Trincos de Segurança - Olho Mágico

CONSERTOS DE FECHADURAS

CHAVEIRO TRANK PORTAS LTDA.

3322.7528 e  7814.8889  ID-6678*20(Horário Comercial)
Av. Almirante Álvaro Alberto em frente ao nº 100

24 Horas

BIKE RIO SÃO CONRADO

caracterizando-se com uma solução

de meio de transporte de pequeno

percurso para facilitar o deslocamento

das pessoas nos centros urbanos.

Basta você fazer um cadastro no site:

www.movesamba.com.br/bikerio

para utilizar as bicicletas, segundo a

prefeitura o custo é bem pequeno.

Qualquer dúvida ligar para o Call

Center no número 4003-6054.

Desejamos a todos um ótimo passeio!


