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EDITORIAL
 Presente em diversos bairros e no centro da cidade, a Secretaria 
de Obras, Infraestrutura e Habitação da Prefeitura Municipal de Três 
Rios realizou, durante o mês de fevereiro, intervenções, obras e 
melhorias em 32 ruas do município, contemplando o distrito de 
Bemposta e outras 14 localidades. 
 Entre as empreitadas, estão a criação de novos equipamentos de 
drenagem urbana, serviços de infraestrutura, como a construção de 
calçadas e meios-fios, asfaltamento de vias, manutenção corretiva da 
pavimentação asfáltica, recuperação de erosões e de calçamento em 
paralelos, além da mobilização realizada para a preparação da cidade 
para as festividades de carnaval, em que as equipes da Secretaria de 
Obras estiveram envolvidas em diversas frentes.
 Nesta publicação, a Prefeitura Municipal de Três Rios vem 
prestar contas à população a respeito das ações realizadas em cada 
bairro. 
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Mais ruas são asfaltadas em Bemposta
No distrito, cerca de 9 mil metros quadrados de vias já foram pavimentados

 Com investimento nunca 
antes visto em Bemposta, o atual 
governo tem transformado a locali-
dade com melhorias estruturais que 
impactam diretamente na qualidade 
de vida do cidadão. No local, cerca de 
9 mil metros quadrados de vias já 
foram pavimentados, entre calça-
mento em asfalto e concreto. No 
início de fevereiro, mais ruas do 
distrito foram asfaltadas. 

 A Rua Dona Elda, que até 
então não contava com nenhum tipo 
de pavimentação, passou por toda a 
preparação necessária para receber o 
asfalto; foram construídas calçadas, 
sarjetas e meios-fios. Após a criação 
da base, colaboradores da Secretaria 
de Obras, Infraestrutura e Habitação, 
capacitados para o serviço, com o 
auxílio do maquinário adequado, 
pavimentaram a via. 

 Outro local que recebeu 
asfalto foi um trecho da Rua José 
H e r m e n e g i l d o  d e  M a t t o s . 
Anteriormente, no logradouro, foi 
construído um sistema completo de 
drenagem urbana, com manilhas de 
concreto, caixas-ralo em toda exten-
são da via e poços de visita. Para a 
implementação de asfalto na Rua 
Dona Elda e no trecho da José 
Hermenegildo de Mattos, foram 
utilizados mais de 82 toneladas de 
massa asfáltica. 
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OBRAS DA REDE DE DRENAGEM

 

NA FASE FINAL
DO CANTAGALO ENTRAM

 Iniciadas em novembro, as obras da 

rede de drenagem da Rua Cass iano 

Antônio, no bairro Cantagalo, entraram na 

fase final. Os moradores do local, que 

sofreram por anos com os alagamentos 

causados pelo grande volume de água que 

desce dos morros do entorno durante os 

períodos de chuva, não terão mais que se 

preocupar.

 Com mais de 200 metros de extensão, 

a rede completa conta com manilhas de 

concreto, caixas-ralo e poços de visita, para 

manutenção preventiva, além de um ramal 

de entrada, que foi construído para escoar a 

água vinda dos morros.

 A reconstrução da via tem sido reali-

zada diariamente, com a criação de novas 

calçadas e meios-fios. A base e sub-base 

para o recebimento de asfalto também já 

estão sendo desenvolvidas e, em breve, as 

intervenções no local terão fim, com a 

entrega de uma rua nova e estruturada para 

os moradores. 

 As obras na localidade beneficiam 

diretamente centenas de famílias, que 

residem na Rua Cassiano Antônio e nos 

logradouros perpendiculares, como as 

alamedas Rufino Vicente da Silva e José 

Fonseca Moraes, e as ruas Teixeira do 

Rosário e Antônio Pinto.
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Novo aparelho de drenagem urbana
em construção na Jaqueira 

isando melhorar a 

Vc a p a c i d a d e  d e 
escoamento da água 

da chuva na cidade e oferecer mais 
qualidade de vida ao cidadão, a 
Prefei tura de Três  Rios  está 
re a l i z a n d o  u m  c o n j u n t o  d e 
intervenções focadas em drenagem 
urbana.  

No bairro Jaqueira, equipes 
da Secretaria de Obras deram início 
à construção de uma bateria de 
ralos para deságue, captação e 
transporte de águas pluviais, na Rua 
André Fonseca. 

Participação ativa na montagem
do carnaval trirriense 

 Com equipes de trabalho 
divididas em várias frentes, a 
S e c r e t a r i a  d e  O b r a s , 
Infraestrutura e Habitação 
participou ativamente da prepa-
ração da cidade para as festivida-
des de carnaval, realizando 
m u d a n ç a s  e s t r u t u r a i s  n a 
Passarela do Samba e auxiliando 
em demais serviços.
 Através de um pedido do 
prefeito Joa, a Avenida Condessa 
do Rio Novo — que recebeu 
milhares de foliões durante o 
carnaval — passou, anteriormen-
te, por uma reforma completa 
em sua pavimentação.
 Com a utilização de um 

concreto especial, de rápida 
secagem e alta resistência, os 
trechos da avenida que em 
governos anteriores haviam sido 
remendados com asfalto, foram 
eliminados, e o piso da Condessa 
do Rio Novo recuperado.
 O palco do maior carna-
val do interior do estado recebeu 
ainda uma pintura, que visava 
um melhor desempenho das 
escolas de samba da cidade. 
Servidores da pasta realizaram 
também reparos em calçadas e 
meios-fios ao longo de toda 
avenida, participaram da monta-
gem das arquibancadas e da 
colocação de tapumes e gradis.
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Reparos em redes de 
drenagem são realizados

A conservação de redes de drena-

gem urbana é imprescindível para 

a prevenção de alagamentos, 

enchentes e erosões. Equipes da 

Secretaria de Obras têm estado 

mobilizadas para realizar os 

reparos necessários nesses siste-

mas e garantir o pleno funciona-

mento das redes. No bairro Cidade 

Nova, uma rede de drenagem foi 

encontrada completamente 

obstruída por concreto, na Rua 

Esplanada. Foi identificado que, 

em governos anteriores, a manu-

tenção preventiva e corretiva dos 

aparelhos de drenagem urbana 

não era realizada. Em vez de 

efetuar os reparos necessários, 

optavam pela sua inutilização.No 

Centro, o serviço de manutenção 

das redes aconteceu nas ruas 

Bernardo Bel lo  e  Diógenes 

Padilha, onde também foi realiza-

do um trabalho de conservação da 

pavimentação em paralelo. Já na 

Vila Isabel, a intervenção foi 

necessária nas ruas Jornalista 

Carlos Tito, Santa Bárbara, no 

Morro dos Caetanos, e Alípio 

Cabral, na Morada do Sol. No 

Cariri, nossas equipes estiveram na 

Rua Amazonas e, no bairro Boa 

União, na Rua Barão Ribeiro de Sá. 

O trabalho de recuperação nas 

localidades consistiu na troca de 

manilhas e reparos nas baterias de 

ralos, quando necessário, restau-

rando a funcionalidade dos siste-

mas, que trazem benefícios para o 

meio ambiente, para o poder 

público e, principalmente, para a 

população.
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Manutenção corretiva da pavimentação

é realizada com regularidade
 Nunca houve na cidade de 

Três Rios um plano de substituição 

da pavimentação asfáltica ao fim de 

sua vida útil, que varia de 5 a 10 

anos. Por esse motivo, a manuten-

ção corretiva da pavimentação vem 

sendo realizada com regularidade, 

como forma de minimizar imedia-

tamente os transtornos causados 

pelos buracos nas vias, enquanto o 

projeto para recapeamento de toda 

cidade é viabilizado. 
 Durante o mês de fevereiro, 

diversas ruas dos bairros Cidade 

Nova, Jaqueira, Jardim Glória, 

Triângulo e Centro receberam 

agentes da Operação Tapa Buraco. 

Em outras localidades, como nos 

bairros Cantagalo e Ladeira das 

Palmeiras ,  foram real izados 

serviços de manutenção e conser-

vação da pavimentação em parale-

lepípedo.
 Equipes de calceteiros e 

colaboradores capacitados para 

trabalharem com a massa asfáltica 

estocável estão percorrendo as ruas 

do município de modo a atende-

rem as demandas da população e 

melhorarem as condições das vias.  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6

