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Publicidade

RIO - A queda de parte da ciclovia Tim Maia, em abril, causando a morte de duas pessoas, foi uma das motivações
para a escolha do tema da II Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas, que será realizada sábado, segunda
e terça na sede do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), no Flamengo. Os participantes debaterão a importância
do planejamento nas obras das cidades.

- Obras públicas, em geral, acabam paradas por conta de aprovação de projetos básicos. O projeto de uma obra
deve ser completo, com características técnicas e dimensões exatas. A queda de parte da ciclovia da Niemeyer foi
um exemplo trágico de uma obra contratada sem o projeto completo - afirma Jerônimo de Moraes Neto, presidente
do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU/RJ).

Para Moraes Neto, a prática de contratação de projetos básicos em obras públicas abre brechas para alterações
contratuais e acaba pondo em risco a segurança da população.

- A gente acredita que pode melhorar a qualidade de vida das pessoa. Queremos ampliar a discussão e o
conhecimento sobre a complexidade e importância do trabalho prévio necessário para o início de uma obra.

Segundo o presidente do CAU/RJ, agentes públicos foram convidados a participar do debate, que resultará na
produção de um documento a ser enviado para a prefeitura do Rio.

Outra discussão será a nova agenda urbana do Rio após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com a participação
de representantes da Empresa Olímpica Municipal, da ONG Casa Fluminense e do Centro de Políticas Sociais da
Fundação Getulio Vargas.

- Precisamos enxergar o Rio do tamanho que ele é, não só a faixa costeira e as áreas abastadas da cidade. A
preocupação central é como reduzir desigualdade nesse território. Há áreas com muita infra-estrutura e outras com
nenhuma. Também é preciso voltar a discutir a urbanização de favelas e criação de uma metrópole polinuclear;
descentralizar o emprego e as oportunidades de lazer e saúde - comenta Henrique Silveira, coordenador executivo
da Casa Fluminense

Anterior Operação Verão começa neste sábado na orla do Rio

Próxima Granada é removida da porta do Fashion Mall e detonada em canteiro
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