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C om as constantes e fortes chuvas do mês de fevereiro, um trecho da ciclovia Tim
Maia - que fica no Pepino -, afundou em razão da erosão do aterramento local e

aparentemente cooptado pelo assoreamento da saída de águas pluviais da Galeria de
Cintura, já destruída a algum tempo, o que causou a retenção de águas das chuvas que
retornaram e foram criando uma erosão no local.

VÁRIAS CRATERAS APARECERAM EM RAZÃO DAS CHUVAS!

Trecho da ciclovia Tim Maia no Pepino

Cratera no calçadão da
Praia.

Cratera no retorno da autoestrada no Pepino.

R ealmente, tem sido uma enorme batalha o acolhimento de moradores
de rua feito pela Prefeitura, através da Secretária Municipal de

Assistência Social e de Direitos Humanos. Decreto sancionado pela
própria Prefeitura determina que moradores de rua não podem ser
acolhidos contra sua vontade. Com isso, a Secretária tem que fazer um
trabalho de convencimento para que o morador de rua aceite seu
acolhimento e seja levado para abrigos da Prefeitura. Isso foi feito com
vários moradores de rua que se encontravam acampados no muro do
Gávea Golfe, em frente ao Shopping Fashion Mall. Todo o lixo deixado por
eles foi recolhido pela COMLURB, como mostra a foto da matéria.

MORADORES DE RUA

Muro do Gávea Golfe em frente ao Fashion Mall

A pós a enchente do dia 15/02/18, morador disse
que foi ao local acompanhado de engenheiros

da Prefeitura onde constataram que a junção da
Estrada do Joá com a Rua Eng. Álvaro Niemeyer
apresentava uma cobertura de lama e detritos superior
a 5 cm. No entanto, a grande galeria de água pluvial
localizada sob essas ruas não apresentava sinais de
obstrução por lama ou detritos.

A conclusão dos engenheiros e dele foi que a lama e os
detritos obstruíram as poucas bocas de lobo (foto)
existentes no local e não permitiram o escoamento
pela galeria, no que  resultou nas sucessivas enchentes
dos dias 15, 21 e 22 de fevereiro que inundaram
escolas, lojas, restaurante e casas.

Por esse motivo, ele recomendou que o sistema de
escoamento dessas vias fosse corrigido para o modelo
de grande vazão adotado na Via Dutra e outras
rodovias do Estado de São Paulo. Chegou a apresentar
uma foto de grades de grande vazão instaladas nessas
rodovias.

Anexou fotos do sistema de drenagem instalado no
Shopping Cittá América, que atenderia perfeitamente
ao problema dessas vias e resolveria, definitivamente,
a questão das constantes enchentes.
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CICLOVIA AFUNDA!
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