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P
ela milésima vez, a mureta de proteção que fica sobre a canal que passa

pela Avenida Niemeyer, na curva fechada ao lado do Mercado

Supermarket, foi atingida por veículo desgovernado.

A Amasco encaminhou solicitação a divisão e conservação do Alto da Boa

Vista para reerguer a mureta e no final desta edição recebemos e-mail da

Divisão de Conservação comunicando que a mureta foi consertada.

MURETA QUEBRADA

Mureta danificada na Niemeyer

Mureta consertada na Niemeyer

CERCA NA NIEMEYER

C
erca colocada há anos por moradores, nos terrenos da encosta

da Avenida Niemeyer, que sofreu com vandalismo e

ultimamente com a colocação do terminal de ônibus na

Niemeyer, está sendo recolocada, a pedido da Amasco, pelos

empreendedores do Hotel Nacional que têm colaborado de forma

positiva por melhorias no bairro.

A Amasco deixa aqui, em nome dos moradores, agradecimento especial

ao Hotel Nacional, nosso Associado, e grande colaborador do bairro.

Pilares de concreto são utilizados

C
onforme publicado em nosso número anterior,as obras da

Estação Elevatória da CEDAE, que teve um início insatisfatório e

foi paralisada pela CEDAE até os dias de hoje, continuam

paradas após quatro anos de seu início.

A revitalização, ampliação e modernização dessa Elevatóriaé vital para

que o bombeamento do esgoto captado de São Conrado e da Rocinha,

seja bombeado para o emissário do Leblon.

Com esse abandono, os moradores de rua continuam dormindo nas

instalações da Elevatória e agora com a agravante de fazerem uso de

substâncias químicas proibidas, de acordo com informações chegadas a

Amasco.

Alô presidência da CEDAE, quando irão tomar uma atitude?

Vamos continuar cobrando uma solução para o problema!

CEDAE, OBRAS
CONTINUAM PARADAS!

Estação Elevatória na Av. Niemeyer

CALÇADA CONSERVADA

DEVER DE TODOS”

visa conscientizar ...“
Confira matéria completa no site da Amasco:

www.amasco .o rg .b r


