
Fernando Gonzales 
afi rma que o bairro 
está abandonado

Guilherme Lourenço 
reclama de caçamba 
deixada na calçada

Luís da Silva diz que 
rua fi ca alagada 
quando chove
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SENSAÇÃO DE 

ABANDONO
Ruas esburacadas, bueiros sem tampa, alagamentos, lixo espalhado e risco 
no trânsito. Moradores de Madureira reclamam do caos vivido pelo bairro

P
ara quem mora em 
Madureira, bairro da 
Zona Norte do Rio, a 
sensação é de abando-

no. A região tem muitas ruas 
esburacadas, alagamentos e 
lixo espalhado. Basta chover 
por alguns minutos que as 
ruas viram rios. Na Avenida 
Ministro Edgar Romero, co-
merciantes contam que já ti-
veram prejuízos em função 
da chuva. “Essa é a pior coisa 
que tem aqui, os alagamen-
tos. Quando chove ninguém 
consegue passar e se ninguém 
passa ficamos sem clientes”, 
reclama Luis da Silva.

Circular pelo bairro é um 
desafi o também para motoris-
tas. Os buracos estão por toda 
a parte e ainda há os bueiros 
sem tampa. Quem passa dia-
riamente pelo local conta que, 
há algumas semanas, um car-
ro caiu em um dos buracos e 
precisou ser rebocado. “A si-
tuação é de abandono, princi-
palmente perto do Mercadão. 
Está cada vez pior”, afirma 
Fernando Gonzales.

O lixo também é proble-
ma nas calçadas. Além disso, 
na Avenina Edgar Romero, 
esquina com a Rua Profes-
sor Burlamaqui, a caçamba 
de lixo foi colocada bem no 
meio da calçada. “É um ab-
surdo. As pessoas, inclusive 
cadeirantes, precisam des-
viar pela rua”, diz o vendedor 
Guilherme Lourenço.

Outra reclamação é a falta 
de fi scalização no trânsito. Se-
gundo moradores, motoristas 
constantemente avançam o 
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sinal na descida do Viaduto 
Negrão de Lima. “Sempre tem 
acidente, porque não respei-
tam o sinal e passam em alta 
velocidade. Há pouco tempo 
presenciei o capotamento de 
um carro. É perigoso demais, 
tem que ter guarda de trânsi-
to aqui”, diz o motorista Car-
los Roberto Lima.

A Secretaria Municipal 
de Conservação e Meio Am-
biente (Seconserma) infor-
mou que fará vistoria nas 
ruas citadas na reportagem, 
que estão esburacadas e so-
frem com alagamentos, além 
de programar serviços de 
manutenção. Após a ida da 
reportagem do DIA ao lo-
cal, a assessoria da Comlurb 
informou que a caçamba de 
lixo foi removida da calçada.

Sobre a fi scalização do trân-
sito, a Guarda Municipal in-
formou que o local faz parte 
da área de atuação do Grupa-
mento Especial de Trânsito da 
Zona Norte, para onde serão 
encaminhadas as denúncias.

Na Avenida Ministro 
Edgard Romero, 
esquina com a 
Rua Professor 
Burlamaqui, uma 
caçamba de lixo 
tinha sido deixada 
bem no meio da 
calçada, impedindo a 
passagem. Motoristas 
e pedestres também 
devem fi car atentos 
aos bueiros sem 
tampa na avenida
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