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ESTAÇÃO METRÔ SÃO CONRADO
A Estação São Conrado da Linha 4 do

Metrô foi inaugurada no dia
15/06/2016, com as obras civis e serviços de
acabamento concluídos. Agora prosseguem
os trabalhos de instalação de sistemas e os
testes operacionais. A estação deverá
receber cerca de 61 mil pessoas por dia.

Construída em maciço rochoso, a Estação
de São Conrado terá três acessos para
facilitar o deslocamento dos usuários, como
também dos moradores da região. Um
acesso ficará na Estrada da Gávea, próximo
à Estação, o outro na Avenida Niemeyer, em
frente à Igreja Universal da Rocinha e o
terceiro na esquina da Avenida Aquarela do
Brasil com Estrada da Gávea, próximo ao
novo prédio da João Fortes. Aliás, este

acesso não existia no projeto original e foi

criado após uma solicitação da Amasco

junto ao Consórcio Construtor Rio Barra.

O Governo do Estado informou que,
inicialmente, a estação funcionará voltada
para a Operação Olímpica, com os trens
circulando a partir da 07h e podendo
funcionar até às 02h da madrugada, de 1°
de agosto até o fim dos Jogos Paraolímpicos,
em setembro, para atender a demanda dos
que vão assistir ou trabalhar durante o
evento. Posteriormente, ao final dos Jogos, a
estação funcionará das 11h até às 15h, para
que a população vá se ambientando.
Estimasse que até o fim do ano os horários
de funcionamento se alonguem e tudo
funcione normalmente, assim como nas
linhas 1 e 2.

Tudo indica que haverá mais qualidade de
vida e conforto para quem usa o metrô.
Informações dão conta de que o trajeto
Barra-Ipanema levará em torno de 13
minutos, enquanto o deslocamento da Barra

para o centro, gastará em torno de 30
minutos.

São Conrado é a segunda estação com os
serviços finalizados. A primeira, Nossa
Senhora da Paz, em Ipanema, zona sul do
Rio, foi concluída no fim de maio. A Linha 4
transportará, de acordo com a demanda,
300 mil pessoas por dia, e deverá retirar das
ruas cerca de 2 mil veículos por hora nos
horários de pico.

A Amasco que acompanhou todo o
desenvolvimento dessa obra, com contatos
diretos com os representantes do Consórcio
Rio Barra e engenheiros da obra,
monitorando dia a dia os projetos de
construção e de urbanização no entorno da
Estação, inclusive com visitas as obras, se
sente muito orgulhosa com mais essa
conquista para os moradores de São
Conrado e Comunidades vizinhas.
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Mesa Diretora: Epaminondas Souza, José Britz, Arlindo Charbel e Carlos Sposito.


