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Coisas pessoais e coletivas
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS:
REFORÇO DO ELEVADO E OUTRAS

A

pós as tenebrosas notícias sobre as
condições estruturais do Elevado do Joá,
a Prefeitura dentro de seu papel de poder
constituído, tomou algumas medidas visando
reforçar estas estruturas e também tranquilizar
o cidadão que trafega por este viaduto.
A placa da fotografia acima, mostra o
detalhamento das ações que estão sendo
executadas e foto abaixo mostra o barracão de
obras instalado no canteiro central da
Autoestrada Lagoa-Barra, em frente à
Associação de Voo Livre.
Em reunião com o Secretário Municipal de
obras, a AMASCO solicitou cópia dos projetos
de reforço do elevado e do projeto de
construção de uma 3ª Pista, prevista, para o
elevado.
Em 08/03/2013, estivemos reunidos com o
Secretário Municipal de Obras, Alexandre
Pinto, com o Presidente da Rio-Águas, Marcelo
e seu diretor de projetos, Paulo Fonseca,
quando tratamos de assuntos como: projeto de
duplicação da Autoestrada São Conrado/Barra,
novo elevado e novos túneis, situação atual da
pista de aceleração em frente ao Sup. Zona Sul,
retorno com ponte entre Fashion Mall e Village,
via expressa Vidigal, tratamento acústico da
escola de samba da Rocinha e para saber quais
são os planos da SMO para São Conrado.
O secretário Alexandre Pinto nos informou que
o projeto de duplicação da Autoestrada São
Conrado/Barra, novo elevado e novos túneis já
estão concluídos, e encontra-se em fase final de
elaboração da planilha orçamentária. O projeto
prevê melhorias na Autoestrada,
particularmente no sentido Barra. Um novo
elevado, paralelo ao existente, com duas faixas
(uma + acostamento) e dois túneis (Pepino e
Joá).
Em São Conrado, o túnel começa em baixo do
terreno da primeira casa à esquerda da subida
do Joá e a parede será deslocada mais para cima
do morro. Haverá intervenção da Geo-Rio e
nenhum prédio de São Conrado será afetado. O
projeto já deu entrada na Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, mas ainda não foi aprovado.
Essa obra deve ser iniciada em 2013.
O reforço do elevado já foi contratado (valor
inferior a R$ 70 milhões) com o consórcio
Concrejato e Geomecânica, o mesmo que
efetuou a primeira reestruturação do elevado.
Em 2009, a Coppe foi contratada para fazer o
diagnóstico da situação do elevado. Em Janeiro
de 2010, a Geomecânica foi contratada para
fazer a recuperação do pilar 19, o mais crítico, e
o único cuja base é dentro d’água. Em Outubro
de 2010, a Coppe emitiu o seu primeiro
relatório, que diagnosticou e orientou para a
recuperação de alguns pilares (proteção

catódica) e recomendou continuar a
investigação dos “dentes Gerber” além de
ensaios para examinar as proteções em 88
tirantes ou pórticos. Em dezembro de 2010, a
Concrejato e a Geomecânica foram contratadas
para realizar as obras recomendadas pelo
relatório da Coppe.
Foram recuperadas as juntas de dilatação e
pórticos suspensos. O engenheiro Bruno
Contarini, em função do seu conhecimento
acumulado do assunto, atuou como consultor
contratado pelo Consórcio. Em outubro de
2012, a Coppe apresentou a primeira versão do
2º Relatório e, em dezembro de 2012, a Coppe
entregou a versão final do 2º Relatório.
Após a conclusão da obra, a altura livre
disponível na pista inferior vai ser reduzida de
4,5 m para 4,0 m. Essa redução será atenuada
com a disponibilidade da nova pista, que será
reversível. Ficou combinado que a Amasco vai
encaminhar à SMO um pedido para receber
esses projetos.
O projeto da pista de aceleração em frente do
posto Shell e supermercado Zona Sul será
implementado em conjunto com a obra da
duplicação da Autoestrada São Conrado/Barra.
A ideia do retorno com ponte entre Fashion
Mall e Village a Amasco vai encaminhar à
SMO o projeto que dispõe sobre essa obra.
Sobre a via expressa em frente ao Vidigal,
Alexandre considera mais difícil, pois
necessita de desapropriações. No entanto,
acredita ser mais viável a proposta da rotatória.
Esse projeto foi encaminhado à Coordenadoria
de Projetos. A Amasco ficou de encaminhar à
SMO o projeto que envolve a construção de
uma passarela para pedestres atravessarem a
pista da Niemeyer, na entrada do Vidigal.
Sobre o tratamento acústico da quadra da
escola de samba da Rocinha, informamos que o
Ministério Público estava processando as
escolas de samba, União da Ilha e Vila Isabel
para cumprimento das exigências de realização
de obras para isolamento acústico. As escolas
recorreram à Prefeitura e as obras foram
custeadas pelo município. Na Vila Isabel o
projeto de climatização custou R$1,3 milhão. O
custo de elaboração desse projeto é da ordem de
R$ 50 mil. Segundo o secretário Alexandre,
também considera viável a escola de samba
conseguir patrocínio para climatização, depois
de feito o isolamento acústico.
Sobre os planos da SMO para São Conrado,
informamos que a nova ligação São
Conrado/Barra deve ser iniciada no segundo
semestre de 2013. Já a ciclovia na Av. Niemeyer,
com a ligação Leblon/São Conrado, em braço
projetado para fora da pista, será iniciada em
2014. Entendimentos com a Cedae, o projeto
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Placa oficial de obras
prevê que sob a ciclovia vão ser instaladas duas tubulações de
recalque (substituição da atual mais uma nova) para
transportar o esgoto de São Conrado até Ipanema, via estação
elevatória do Leblon.
Os três contratos da Rio-Águas, dentre os quais destacou a
galeria de cintura, já está contratada, e a canalização do esgoto
da Rocinha em tempo seco, sob a Niemeyer, foi aprovada pelo
TCM e a licitação já pode ser realizada. Riscos: os recursos são
provenientes da FECAM e podem sofrer atrasos por conta da
nova lei de distribuição dos royalties do petróleo. Os dois
projetos Sena Limpa (Ilha do Governador e São Conrado)
envolvem R$ 23 milhões, dos quais a SMO dispõe, no
momento, de somente R$ 4 milhões recebidos em outubro de
2012.
Finalizando, convidamos o Secretário Alexandre Pinto, para
fazer uma palestra para os moradores de São Conrado sobre os
projetos de recuperação do Elevado do Joá e da construção da
terceira pista do elevado.

Telefones Úteis
Bombeiros ...... (Samu 192).........................................................193
Cedae água/esgotos.....0800.282.1195.(195)..2332.1387/2332.2810
Comlurb - Remoção Entulho .................................................... 1746
Companhia Estadual de Gás (CEG) ............................0800.24.0197
Centro de Cidadania Rinaldo de Lamare..................3111.1082/1030
Defesa Civil..................................................(199)...2576.5665/7297
Detran (Leblon)..................................Informações...........3460.4042
Disque Dengue....(Tele-Dengue).....................2575.0007/2599.4742
Disque Denúncia (Segurança Pública)..............................2253.1177
Disque Luz (Luz da Rua)........................................................... 1746
Disque Sinal............................................................................... 1746
Disque Poda (Comlurb)............................................................. 1746
Escola Samba Acadêmicos da Rocinha....................3322.3303/3318
Fashion Mall (Administração)...........................................2111.4444
Fiscalização Sonora....................................................................1746
Grupo Busca e Salvamento (Barra).................3325.1944-3325.1234
Guarda Municipal.......................................................................1746
Hospital Miguel Couto....................................3111.3781/3712/3715
Hotel Royal Tulip .............................................................3323.2200
Igreja de São Conrado.......................................................3322.0560
Light.............................................................................0800.21.0196
Ônibus Integração Metrô............................................0800.595.1111
Posto Reciclagem Rocinha................................................3323.5515
Posto Saúde Gávea..........................................2274.2796/4345/6495
População de Rua............................................3973.3800/2503.2356
Prefeitura Reclamações Gerais (luz, buraco, sinal, ônibus, etc).1746
Procon(Centro)2224.4916-2224.5184..(PUC)3114.1398-3114.1399
Rede de Trabalho...............................................................2588.9009
Táxi......... (Fashion Mall)..................................................3322.0065
Táxi..........(Rádio Táxi).....................................................2560.2022
Telemar/OI ..............................................................................103.31
Túnel Zuzu Angel..................(Socorro/Reboque).............2540.0900
Vigilância Sanitária......................2506.2204/2506.2200/2503.2280
POLÍCIA MILITAR E CIVIL
Quartel General(Q.G.)..............................................2333.2634/2501
23º BPM (Sala de Comando)............................................2334.6714
23º BPM (Sala de Operações) ..........................................2334.6725
23º BPM (P-2).................................................................. 2334.6717
Oficial do dia.....................................................................2334.6722
Cabine.......(Praça São Conrado).....................2420.4687-2420.4745
Delegacia da Mulher..........................................................2332.9991
Delegacia de Polícia (15a Gávea)....................2332.2913-2332.2912
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Comissão Meio Ambiente Câmara Municipal.........3814.2145/2147
Fiscalização Meio Ambiente (Denúncias)......2503.2795-2503.2796
Ibama......................3077.4302/4321/4320/4323/4295/0800.61.8080
Instituto Est. Floresta (IEF)....................2282.1252.r.262.2240.7655
Patrulha Ambiental............................................................2498.1001
SUBPREFEITURA E REGIÕES ADMINISTRATIVAS
ZONA SUL.....(subzonasul@pcrj.rj.gov.br)......................2274.4049
VI RA (São Conrado)..(viralagoa@pcrj.rj.gov.br)............2294.8130
XXVII RA (Rocinha).(ra27rocinha@rio.rj.gov.br)..3322.6823/1019

