
local irregular, eles agridem verbalmente o
solicitante. Cadê o choque de ordem, Prefeitura?

Mesmo com todas as ações e solicitações a Rio
Luz, a Amasco tem recebido muitas reclamações
nos últimos meses sobre problemas com a
iluminação pública no entorno do prédio do
Hotel Nacional, na Avenida Almirante Álvaro
Alberto, na Av. Aquarela do Brasil e
principalmente na orla da praia. Alô, Rio Luz, o
que está acontecendo?

Voltaram as reclamações do barulho provocado
pelos shows e eventos ocorridos na quadra da
Escola de Samba Acadêmicos da Rocinha, que
vão até 7:00 horas da manhã do dia seguinte, com
som altíssimo. Quando é que os proprietários e o
poder público vão implantar um projeto de
tratamento acústico na quadra?

Estão a pleno vapor as obras de recuperação do
prédio do Hotel Nacional. A Amasco tem feito
visitas periódicas as obras. A reativação desse

A Amasco, devido ao grave problema da pratica
de skate nas ruas movimentadas do bairro, criou
um projeto para implantação de uma pista e skate
no deck da praia, próxima ao Hotel Nacional. Isso
já faz quase dois anos e atualmente o projeto está
parado na Rio Urbe para orçamento. Alô
Prefeitura, será que o projeto não é bom para
cidade?

Terminais de ônibus estão infernizando a vida dos
moradores da Av. Aquarela do Brasil. É buzinaço,
algazarra de madrugada e estacionamento
irregular, muitas vezes até fila tripla e em frente
aos portões de saída de garagens. Quando é
solicitado aos motoristas a retirada do veículo do

Com a implantação do “food truckes” em diversos
bairros da cidade, a Prefeitura decidiu instalar um
desses na conturbada e avacalhada, Av. Aquarela
do Brasil. Todos sabem o que acontecerá! Mais

baderna! A Amasco já fez contato com a

Prefeitura, que se dispôs a estudar outro local no

bairro para essa instalação comercial.

CURTAS

“Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder”.
(William James - Pensador)

grandioso patrimônio será de grande valia para o

bairro.

Quando será que a CEDAE vai fechar o enorme

buraco feito na calçada do prédio 925 da Avenida

Niemeyer? O buraco foi aberto para conserto de

vazamento de água e foi preciso a retirada e uma

árvore do local.

Está para ser inaugurada a Praça Laura Regis

Bittencourt, que fica na Rua Santa Glafira,

próxima ao clube dos trinta. A inauguração

contará com a presença da subprefeitura da Zona

Sul. Parabéns aos moradores do local por mais

essa conquista!

Há três meses a Amasco solicitou a Cet-Rio

alteração da fiscalização eletrônica na descida da

Niemeyer, na curva em frente ao Prédio do Hotel

Nacional, com redução da velocidade de 60 para

50km. Até o fechamento dessa edição nada havia

sido feito e nem resposta foi dada. Os carros

continuam acelerando na curva! Alô Cet-Rio!

HOTEL NACIONAL
As obras de recuperação do Hotel Nacional
estão a todo vapor. Em breve, esse que
poderia ter se tornado um elefante branco,
estará revitalizado e funcionando para o bem
de São Conrado.

ESTAÇÃO DO METRÔ SÃO CONRADO
As obras da Estação do Metrô São Conrado estão dentro
do cronograma e a estação deverá estar em
funcionamento no primeiro semestre de 2016. Os
moradores aguardam ansiosos pela urbanização, que
será feita no entorno da Estação e outras áreas próximas.

ELEVADO DAS
BANDEIRAS
As obras da nova pista
do Elevado das
Bandeiras e dos novos
Túneis do Joá estão
aceleradas e devem ficar
prontas dentro do
programado para o ano
que vem.

SANEAMENTO
As obras de saneamento já estão nas
partes finais de conclusão no que
compete à Prefeitura. A parte que
compete ao Estado, que é o caso da
Elevatória da CEDAE, estão com início
previsto para o final do mês de setembro,
mas devem estar prontas no primeiro
semestre de 2016, com praia mais limpa.

OBRAS EM EXECUÇÃO NO BAIRRO


