
J U N H O  D E  2 0 2 0 V O L . 0 2

As notícias para quem cuida do nosso bairro

INFORME      AMONOR

VIADUTOS DO
NOROESTE

RETOMADA DA
ABERTURA DA W9

CASA DOS INDÍGENAS

ENTERRAMENTO
DA FIAÇÃO

N E S S E  V O L U M E :

Especial Parque Burle Marx

OBS: Essa primeira contratação prevê obras apenas na
porção voltada para o Noroeste. O restante, a parte que
completará todo o circuito externo do Parque do lado da
Asa Norte, será prevista em nova contratação.

A AMONOR pediu o alargamento da ciclovia e conseguiu o
compromisso de iluminação (em LED) após a finalização da
obra. Continuaremos insistindo para que melhorias
aconteçam em paralelo. O alargamento se deve à
preocupação com o espaço atual estar pequeno para ser
dividido entre ciclistas e pedestres. Apesar da obra ser
apenas da ciclovia, sabemos que, na prática, a área é – e
será – utilizada também por pedestres para
caminhadas/corridas. 
 

 

Calçadão do Parque
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Obra será contratada esse ano para ser
executada em 2021. A pista de carros, na
altura da Quadra 107, que cruzaria o
Parque ligando a Asa Norte ao Noroeste
não foi aprovada pelo IBRAM.
 

Anel viário
 

Mais uma vez, levantamos a necessidade
de recategorização do Parque Burle Marx
para que possamos ter o Projeto que foi
vendido e não entregue. A AMONOR
monitora de perto essa questão.
 

Categoria do Parque
 

 A obra também será contratada esse ano para ser executada em 2021.
OBS: Já há um “projeto” aprovado junto ao IBRAM (foto), incluindo a área que hoje é o Detran.
 

Ilhas do Parque

Setas vermelhas: Acessos de pedestres
Círculos pretos: Estacionamentos
Pista roxa: Calçada e ciclovia
Pista roxo claro: Calçada (sem ciclovia)
Marcas claras ao longo da mancha verde: Trilhas rústicas de caminhada
Círculos laranjas: Ilhas com vários equipamentos de esporte e lazer (nos moldes das nossas
praças), quiosques e banheiros
Círculos amarelos: Restaurantes e outros itens afins e maiores

Legenda do mapa:
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Será lançado ainda em junho o edital de
contratação das placas de endereçamento
que estão faltando nas duas etapas do
Noroeste.

Placas Endereçamento
Interno das SQNW

Foi publicado nesta quarta feira (24) o novo
Edital das lixeiras subterrâneas. A licitação
será dia 04/08. Contudo, em uma primeira
análise nos pareceu que, mais uma vez, a
Terracap cometeu erros graves na
elaboração do Edital. É importante lembrar
que a AMONOR já impugnou duas vezes os
editais anteriores por erros grosseiros que
comprometeriam em absoluto o resultado
final. Estamos analisando se será necessária
uma nova impugnação.

Lixeiras subterrâneas

A AMONOR insiste há um tempo com o
governo sobre a urgência de já se decidir e
se iniciar a execução das soluções de
engenharia de trânsito para a W9 no que se
refere aos acessos às Quadras (serão
balões ou sistema de semáforos?). Não é
razoável que esperemos a abertura da via
para, só depois, pensarmos nisso. Nos foi
prometido pela Terracap uma reunião
conjunta com o Detran o mais breve possível
para a discussão e o encaminhamento da
matéria.
 

Sinalização do Detran
nos acessos às Quadras
pela W9

Está para sair o edital dos projetos dos três
viadutos do Noroeste. Serão dois lotes: um
para o conjunto norte e outro para a saída
sul. A ideia é que as obras sejam licitadas
ainda neste ano.

Viadutos

A Terracap cobrará mais uma vez do Detran
e nos passará a resposta sobre o assunto. A
AMONOR deixou combinado a marcação de
uma reunião com eles da qual
participaremos no intuito de demonstrar a
urgência dessa obra.

Balão no final sul 
da W7

A AMONOR ajuizou uma ação de reparação
de danos morais em nome de seus
associados contra a Terracap.

Ação de reparação de
danos
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Estão prontas as casas provisórias dos
Kariri-Xokó e Tuxás, faltando apenas os
alpendres (que foram aditados após a
contratação da obra das casas). Eles
mudarão após essa finalização (previsão
13/07).

Casa dos indígenas
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Sinalizamos novamente a questão e, mais
uma vez, nos foi prometida a solução do
problema da Quadra 111. Recebemos o
retorno que metade do problema tinha sido
resolvido com a ligação da SQNW 109 à
comercial da 08/09.

Ligação da 109 à
comercial e o “bico” na
entrada da 111 pela W7As obras de reabertura da W9 serão

retomadas logo após a mudança dos Kariri-
Xokó e Tuxás, isto é, na segunda quinzena
de julho. É importante lembrar que serão
necessários estudos topográficos prévios às
obras de galerias subterrâneas e
pavimentação para o trecho faltante, uma
vez que é área ainda totalmente isolada.
A previsão é de finalização entre agosto e
setembro deste ano.

Retomada da obra de
abertura da W9

Já foi publicado o edital das galerias
subterrânea das Quadras 03 e 04. Há mais 5
editais para saírem neste ano (todos da 2ª
Etapa). A AMONOR está lutando para que
as obras da 1ª Etapa sejam iniciadas
imediatamente à finalização da 2ª Etapa.

Enterramento da fiação

Foi derrubado o muro do antigo Albergue
liberando, assim, a interferência que havia
em cinco lotes da 302.

Muro do Albergue

Já foi lançado o Edital (Pregão Eletrônico
20/2019) e a licitação ocorrerá no dia 30/06.

Grama (2ª Etapa e
trechos faltantes da 1ª)




