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GERAL

LLcorredor Transbrasil

LLágua suja

Atraso na vida de geral

Agora é
excesso
de cloro

Obras que deveriam ser concluídas em 2016 só geraram prejuízo

D

esde que foram iniciadas,
em 2014, as obras para a
construção do corredor
Transbrasil geraram mais de R$
730 milhões em prejuízo, segundo dados do Tribunal de Contas do Município (TCM-RJ).
Embora 80% dos recursos já
tenham sido utilizados e a prefeitura diga que 90% das obras
estão concluídas, o funcionamento do serviço parece estar
longe de acontecer. A reportagem esteve em alguns pontos
da via e conversou com moradores, passageiros e motoristas.
O corredor deveria estar
pronto em 2016, ligando Deodoro, na Zona Oeste, à Zona
Portuária. Mas as paralisações

só trazem insegurança quanto
à conclusão. Em dezembro, funcionários receberam férias coletivas, adiando mais uma vez a entrega, para junho.
Orçado em R$ 1,4 bilhão, o
Transbrasil deveria ser o quarto
corredor com circulação exclusiva de ônibus na cidade. Mas por
enquanto, o cenário é de abandono. Lixo, buracos com água
parada, e risco de assaltos estão
entre as principais reclamações
de quem passa onde deveria ser a
estação Caju, por exemplo.“Tem
quase dois meses que não vejo
ninguém trabalhando aqui. É o
nosso dinheiro que está indo embora”, desabafa o morador João
Francisco, de 65 anos.

Renan Schuindt

Moradores do
Centro e da Zona
Sul reclamam

O cenário de abandono no local onde deverá ficar a estação Caju

Prejuízo para o comércio
Severino dos Ramos, gerente do
posto Rio Nova Parada, na altura da passarela 3, reclama que as
obras impactaram até no movimento. Ele culpa, principalmente, o fechamento de uma das agulhas que permitiam a mudança de
faixa dos veículos.“O pessoal deixou de passar aqui.Desde que isso
aconteceu, o fluxo caiu em torno
de 70%. Tivemos que cortar metade dos funcionários”, reclama.

LL

De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação (SMIH), 800
funcionários estão em atividade nas obras da Avenida Brasil.
Uma parte trabalha em canteiros
destinados à produção das peças
de concreto pré-moldado usados na construção de estruturas
como a do viaduto que vai ligar
o Caju ao Instituto Nacional de
Traumatologia (Into).

Depois de inúmeras queixas da população sobre a água
estar chegando às torneiras
com sabor e gosto de terra ou
barro, moradores de algumas
regiões do Centro e da Zona Sul têm nova reclamação.
Agora é o cheiro e o gosto fortes de cloro.
Moradora de Santa Teresa,
a fotógrafa Bruna Macedo, de
26 anos, reclama das despesas extras. “A gente é obrigado
a pagar duas vezes pela água.
Além da conta da Cedae, que
não para de chegar, também
compramos água mineral”,
diz. Já Edna dos Santos, que
mora no mesmo bairro, ressalta que a água ainda está com
sabor de terra. Ela e um de seus
filhos, por sinal, já precisaram
de atendimento médico. “Sentimos uma cólica muito forte
e está difícil comprar água mineral nos mercados”.
Especialista em Engenharia Sanitária, o professor Gandhi Giordani, da Uerj, diz que
existe limite padrão para a
água clorada ser considerada
potável. “Geralmente, o máximo que cada litro de água
pode ter são 0,5 miligrama
de cloro. Do contrário, pode
acarretar irritações de pele ou
mucosas”, avisa. “Os clientes
devem ligar para a Cedae e exigir medição de pH, cloro e turbidez. É um direito”, ensina.
Ontem à noite, a Cedae
emitiu nota afirmando que fará, hoje, às 11h, uma coletiva
de imprensa com a diretoria e
corpo técnico da companhia
para prestar esclarecimentos a
respeito da qualidade da água.

