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SUMÁRIO

D ando continuidade ao processo de recuperação da passagem
subterrânea da Autoestrada Lagoa Barra, a pedido da AMASCO, a

Rio Luz colocou mais duas luminárias no local (foto), melhorando
consideravelmente a iluminação e garantindo mais segurança aos
pedestres.

Além dos obstáculos que já haviam sido colocados, foi instalada uma placa
de proibição na passagem subterrânea, a fim de coibir a circulação de
motocicletas e de bicicletas, como mostra a segunda foto desta matéria.

Também para corroborar com as ações de melhoria da passagem, a Policia
Militar tem mantido policiais em seu entorno, em uma postura preventiva
de segurança.

PASSAGEM MAIS ILUMINADA

A prefeitura da cidade vai iniciar
diversas obras de saneamento no

ba i r ro de São Conrado , todas
relacionadas com a redução da poluição
na praia e melhoria das condições de vida
no nosso bairro.

Duas obras serão úteis em tempo seco, ou
seja, nos dias sem chuva: 1) a canalização
dos fluxos dos rios Canoas e Pires (que
corre pela Avenida Almirante Álvaro
Alberto) , que serão levados ao
interceptador oceânico de Ipanema; e, 2)

fluxo que
hoje percorre a céu aberto o canal da
avenida Aquarela do Brasil.

Porém, enquanto não houver o total
recolhimento do lixo e a separação entre
a rede de esgoto residencial e a rede de
água pluvial na Rocinha (saneamento
total), o esgoto continuará a ser escoado

a canalização do esgoto da Rocinha sob

o asfalto da avenida Niemeyer,

OBRAS DE SANEAMENTO
A Secretaria Municipal de Obras e a Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de

Janeiro (Rio-Águas) estão para iniciar importantes contratos de saneamento que visam a
redução da poluição da Praia de São Conrado.

pela calha da Aquarela do Brasil nos
períodos de chuva. E continuará a ser
jogado no mar, no costão da Avenida
Niemeyer.

Outra obra será mais útil nos dias
chuvosos: é a implantação de uma galeria
de cintura de drenagem no trecho final da
praia de São Conrado para captação de
todas as saídas de águas pluviais da bacia
do rio Canoas,

A última obra será a construção de uma
laje estaqueada no início da praia de São
Conrado, junto à avenida Niemeyer,

que escoa por
debaixo da galeria de cintura. Também
será reconstruída uma rampa em
concreto para acesso à praia.

O prazo máximo dessas obras é de 360
dias.

com a eliminação das

línguas negras no trecho final da praia.

para

eliminar as depressões provocadas pela

erosão da areia da praia

O total orçado soma R$ 15,5

milhões

projeto Sena

Limpa

Fecam

Os moradores do bairro devem

ficar atentos e mobilizados para evitar

que possa ocorrer postergação.

, a preços de março de 2012.
Essas obras fazem parte do

, de despoluição de seis praias do
Rio de Janeiro. Os recursos financeiros
são providos pelo Fundo Estadual de
C o n s e r v a ç ã o A m b i e n t a l e
Desenvolvimento Urbano - ,
provenientes da parcela dos royalties do
petróleo atribuídos ao Estado do Rio de
Janeiro.

Essas boas notícias, no entanto, podem
ser afetadas pelo impacto orçamentário a
que o Estado do Rio de Janeiro está
sujeito, em função da recente aprovação
pelo Congresso Nacional da lei que
redistribui os royalties do petróleo dos
estados produtores, a qual pode afetar a
disponibilidade de recursos para a
realização dessas obras dentro do prazo
previsto.

Novas luminárias Proibido Motocicleta


