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I ndignação é a palavra que retrata fielmente o
sentimento da Amasco e dos moradores de São

Conrado, em razão do fechamento intempestivo da
passagem de veículos sob o prédio do Hotel
Nacional.

Todos sabemos que a revitalização e a reativação
desse patrimônio da cidade e do nosso bairro são
necessárias. Há quase duas décadas esperamos por
isso. Sabemos também que esse fechamento
poderia ocorrer em algum momento, mas de forma
racional e com um planejamento de trânsito que
oferecesse opções aos que se destinam e passam
pelo bairro.

Chegou ao nosso conhecimento que essa ação
estava sendo estudada há meses, tanto pela CET-
Rio quanto pela construtora responsável pela obra,
porém sem interação com a Amasco.

O pior de tudo é que nenhum plano de
contingência foi executado e o fechamento foi
autorizado pela Prefeitura na calada da noite, sem
um mínimo de planejamento e sem aviso prévio à
população.

A Amasco recebeu e-mail da CET-Rio, emitido na
última sexta-feira, dia 13 de novembro, às 18h05,
após o encerramento do expediente, comunicando
que o fechamento ocorreria na manhã seguinte, dia
14.

Na segunda-feira, dia 16, já com o caos e
congestionamento criados na Avenida Niemeyer, a
direção da Amasco reuniu-se com técnicos da CET-
Rio, e sugeriu a recriação do retorno ao fim da
Avenida Niemeyer para a Avenida Aquarela do
Brasil, a qual havia sido fechado para a construção
de um acesso à estação do metrô.

Indignação é maior ainda pelo descaso do poder
público e de todos os entes envolvidos nesse
fechamento, que desconsideraram a obrigação da
comunicação pública e das regras da boa
convivência e interação com a vizinhança.

A Amasco está reestudando seu projeto de
alternativas de mobilidade interna apresentado à
Prefeitura em meados desse ano, que será
novamente levado a Secretaria Municipal de
Transportes e a Cet-Rio. Esse projeto visa soluções
que amenizem os problemas causados pelo
fechamento dessa passagem, vital para o
escoamento de trânsito do bairro.

Fica aqui o nosso mais veemente protesto contra o
descaso do poder público frente aos seus
contribuintes e eleitores.
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Passagem sob o Hotel Nacional fechada

Como em todos os anos o Fashion Mall prima pelo
bom gosto em seus enfeites Natalinos. Árvores

de Natal em todos ospisos, com destaque para a do
palco central no primeiro piso. No segundo piso,
você pode tirar uma foto com o Papai Noel.

Venha conferir e aproveite para fazer suas compras
de Natal pertinho de casa!

Assim, você evita desperdício de tempo, indo e vindo
no caótico trânsito em direção aos bairros vizinhos.
Além disso, você descansa e se diverte sem sair de
seu bairro.

Venha tirar uma foto com o Papai Noel
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