CEDAE, OBRAS PARADAS!

E

m 2012 o Governo do Estado, através da Secretaria do Meio Ambiente,
em reunião no Hotel Tulip, apresentou aos moradores de São Conrado
o projeto Sena Limpa, que visava melhorar a balneabilidade das águas de
várias praias do Rio de Janeiro.
O projeto seria executado em parceria com a Prefeitura do Rio, que faria
parte do projeto, ficando a outra parte de competência do Estado.
Pois bem, passados quatro anos, a parte queestava com a Prefeitura do Rio
foi totalmente concluída. Para que o novo sistema pudesse ser interligado e
funcionar como o planejado era necessário que a CEDAE tivesse feito a
revitalização, ampliação e modernização da Elevatória da Avenida
Niemeyer, para que o bombeamento do esgoto captado de São Conrado e
da Rocinha, fosse para o emissário do Leblon.

Faixa de protesto colocada na Av. Niemeyer junto à Elevatória.

Essa obra da Elevatória, que teve um início insatisfatório, foi paralisada pela
CEDAE e até os dias de hoje sem conclusão.
Resumindo, toda as perfurações feitas no bairro pela Prefeitura, para
ligações de canais e implantação de tubulações, estão sem utilidade
atualmente e serão perdidas se CEDAE não retomar imediatamente as obras
de modernização da Elevatória.

de rua, que ali dormem e depositam todos os seus pertences pessoais.

Para piorar as instalações da Elevatória se tornaram residência de moradores

Vamos continuar cobrando uma solução para o problema!

Será que podemos contar com o conhecimento de algum morador de São
Conrado, que esteja próximo ao Governo do Estado ou da CEDAE, e que
possa nos ajudar nessa batalha?

C

onforme prometido pela Prefeitura e
pelo Hotel Nacional, foi inaugurada no
dia 27 de agosto a ponte ligando a Avenida
Niemeyer a Avenida Aquarela do Brasil.

PONTE NOVA

A construção dessa ponte, realizada pelos
empreendedores do Hotel Nacional, foi uma
das alternativas de mobilidade urbana
apresentada pela Amasco, a fim de melhorar o
escoamento do trânsito na Niemeyer, após o
fechamento provisório da passagem de
veículos sob o prédio do Hotel Nacional.
A Amasco tem recebido sugestões dos
moradores e tem mantido diálogo
permanente com CET-Rio, sempre na busca
por ajustes necessários para o bom
funcionamento dessa ligação de suma
importância para o trânsito do bairro.
O que temos notado é que a ponte está
funcionando perfeitamente, conforme o
esperado pela Amasco e por todos que a
utilizam no dia a dia. Está é, sem dúvida, mais
uma das conquistas de nosso bairro.
Ponte ao lado da Elevatória da CEDAE na Niemeyer
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QUER FALAR
COM A AMASCO?

“

CALÇADA CONSERVADA DEVER DE
TODOS” visa conscientizar aos
síndicos de edifícios, comerciantes e
residências, para a importância de
manter suas calçadas em bom
estado de conservação...

Contato: 3322.0421 ou pelo

Confira matéria completa no site da Amasco:

e-mail: amasco@amasco.org.br

www.amasco.org.br

A COMUNICAÇÃO DOS MORADORES
DE SÃO CONRADO COM A AMASCO
MELHORA A CADA DIA QUE PASSA.

F Telefones: 3322-0421 e 3322-0130
F
F
F
F

Whatsapp: 99577.3851
E-mail: amasco@amasco.org.br
Site: www.amasco.org.br
Facebook: www.facebook.com/
saoconrado.amasco
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