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Rio de Janeiro, 7 de fevereiro de 2018 

 
À 
Superintendência de Jacarepaguá 
 
A/C: Sr Flávio Caland 
 
Prezado Sr. Caland, 
 
 
A Associação de Moradores e Amigos da Freguesia tem recebido desde Janeiro de 2016 

reclamações dos moradores da Rua Francisca Sales com relação às enchentes crônicas que 

acontecem nessa rua. 

Na ocasião da última reunião da AMAF em 28/01/2018 os moradores decidiram elaborar um 

relatório dos principais problemas que persistem apesar das diversas intervenções infrutíferas dos 

órgãos da Prefeitura e solicitaram o apoio da AMAF para endossar o pedido de solução e 

encaminha-lo para a sua administração.   

 A Rua Francisca Sales é uma Rua Sem Saída de aproximadamente 1 km e os principais 

problemas relatados são: 

 

1- Obra para escoamento de águas pluviais 

2- Estacionamento sem adequação 

3- Dificuldade de entrada na Rua  

4- Paralelepípedos afundados, buracos em toda sua extensão. 

Seguem os detalhamentos de cada problema e sugestões dos moradores: 

 

1- Obra para escoamento de águas pluviais: 

Referente à informação que temos sobre o problema relatado pelos moradores da Rua Francisca 

Sales informamos que o problema nunca foi de Limpeza. Os moradores informaram que a 

Conserma ficou mais de 12 meses executando limpezas com homens e máquinas retirando areias 

contidas nas galerias, o trabalho foi suspenso pelo eng. Afonso, chefe da Conserma na época, por  

motivos técnicos e declarando que: “NAO ADIANTA GASTAR DINHEIRO EM RETIRAR A AREIA, 

pois a areia é a consequência dos problemas. Temos que fazer estudos para verificar os 

problemas. Quais são as causas para haver neste local grandes alagamentos?  Informamos que 

neste local é uma bacia. Existem Outros Problemas na Rede para serem estudados e analisados”. 
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Os moradores informam que a Conserma fez os acompanhamentos das obras e suas 

fiscalizações.  Acreditamos que existem relatórios técnicos de montagens e de inspeções para 

serem estudados e verificados.  

Alguns moradores possuem fotos e vídeos de alagamentos com invasões de águas nas casas, isto 

ocorreu alguns dias logo após a entrega da obra. 

Recentemente buracos na rua têm aparecido. Um no dia 4 de fevereiro e outro hoje 7. Obviamente 

tudo o que está acontecendo nessa rua esta interligado. 

 

       

 

Esperamos da prefeitura, que sabe dos problemas seja pela insistência dos moradores, da AMAF 

ou da imprensa, uma solução URGENTE para evitar os diversos transtornos aos moradores da Rua 

Francisca Sales que segundo eles há muitos anos sofrem as consequências dos alagamentos, da 

lama, do afundamento do chão além dos riscos a saúde humana dos transeuntes que são 

obrigados a circular pelas enormes poças durante as enchentes. 

Os moradores sugerem várias soluções que precisam ser analisadas pelos técnicos da Prefeitura a 

nível de custo X benefício. 

Sugestão inicial dos moradores: 

1-Sugerimos uma inspeção total da rede: Topografia do local para avaliar a construção da rede de 

águas pluviais instalada recentemente na Rua e inspeção geral do projeto básico, detalhamento e 

construção executada. 
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2- Inspecionar se existem afundamentos ou deslocamento de galerias para o solo, devido ao 

acúmulo excessivo de areia na bacia. Inspecionar na rede de galerias se existe alguma interligação 

com  algum córrego ou vala, trazendo areia para as galerias. 

3- Estudar para aumentar as dimensões das galerias e/ou número da quantidade de ralos, pois os 

lotes do lado esquerdo, não habitáveis, são morros rochosos bem altos com altura que ultrapassam 

a cota 100. Nos dias de chuva trazem um volume grande de água para a bacia. 

Outra sugestão é a de canalizar as saídas de água desses terrenos para a galeria evitando que as 

águas escoam pela superfície da rua onde os ralos não dão vazão para a quantidade de água que 

desce das áreas mais altas da rua. 

4- Estudo para que o ar que está dentro da rede devido às variações dos tamanhos das galerias 

retangulares com as manilhas em formato circular, seja expelido. 

 

2- Estacionamento sem adequação:  

O estacionamento segundo o entendimento dos moradores é relevante devido aos 

estabelecimentos comerciais existentes na rua, entretanto as vagas de estacionamento deveriam 

permitir a passagem de outros veículos, fato que não ocorre devido à dimensão da rua que impede 

a passagem de um terceiro veículo impossibilitando a livre circulação que é um direito de todos.  

A circulação de veículos (automóveis particulares dos moradores, viaturas, ambulâncias, 

atendimentos de emergência para outras finalidades, entregas por caminhões e outras viaturas, 

retirada de lixo, etc.) está prejudicada e quando entra na rua qualquer veículo maior fecha a 

passagem dos moradores.   

Salientamos que muitos dos carros estacionados não pertencem aos moradores e sim de 

motoristas que, aproveitando a GRATUIDADE, deixam os veículos, pela manhã, só retornando ao 

final do dia para retirá-los.    

A rua contempla a passagem apenas de dois carros sendo estreita para o estacionamento 

permitido, ficando difícil a passagem de carros de ida e volta dos moradores que ali residem e 

outros motoristas de entrega de mercadorias provocando em diversas ocasiões stress, 

xingamentos constantes, que podem gerar consequências mais graves como acidentes e 

incidentes. 

Existem várias soluções de moradores para esse problema que precisam ser estudadas.  
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Sugestão inicial dos moradores: 

- Diminuição das calçadas ao longo da rua em ambos os lados ou aberturas de áreas nas calçadas 

ou locais para estacionar em alguns trechos das calçadas tal como a AMAF já sugeriu e foi 

implantado em alguns locais da Araguaia, geminiano Góis e Tirol. Vide fotos: 

 

 

3- Dificuldade de entrada na Rua:  

Essa dificuldade ocorre quando o motorista está dirigindo em direção a Freguesia e pretende entrar 

na Rua Francisca Sales.  O motorista sempre causa transtornos no trânsito quando aguarda a 

oportunidade na via principal para entrar na Rua Francisca devido ao grande fluxo na Rua 

Geremario Dantas e outros fatores adversos. 

 

Sugestão inicial dos moradores: 

- Abrir um acesso pela ladeira da Freguesia na direção da Rua Francisca Sales com sinalização 

automática, sincronizada com o sinal principal da Av. Geremario Dantas. 

- Aumentar a quantidade de placas de estacionamento proibido na entrada da rua Francisca Sales, 

obedecendo a uma distância de 30 metros (CET-RIO). 

 

4- Paralelepípedos afundados, buracos em toda sua extensão. 

Os moradores convivem com obras há vários anos em toda a rua sem solução adequada de 

engenharia para os serviços realizados para escoamento das águas pluviais que deixam remendos 

na rua e que com o tempo geram buracos e desníveis. 
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Sugestão inicial: 

- Correções dos assentamentos dos desníveis. 

 

Sem mais e na espera de ver atendidos os pedidos dos moradores, nos despedimos 

 

Atenciosamente, 

 

 

Juan Carlos Tomsic 

Presidente  

 

Comissão de Moradores da Rua Francisca Sales. 

Antonio Sergio Gomes Soares – tel.: 96832-5091 

Antonio de Araujo Marques – tel.: 97544-5737 

Hélio Fagundes – tel.: 99851-2395 

Rogério Figueiredo – tel.: 99948-1810 

 

Cópias entregues para: 

Rio Águas 

Seconserma 

CET-Rio 

 

 


