ANEXO VII
Obras e Intervenções Prioritárias

I.

Implantação de projetos de melhoria de circulação viária, sinalização e
semaforização nas vias impactadas pela implantação do Corredor;

II.

Implantação de sistema cicloviário interligando as estações de BRT
TransOlímpica e TransCarioca, bem como os polos geradores de viagem de
maior importância;

III.

Reurbanização de áreas públicas impactadas pela implantação do Corredor,
principalmente nas seguintes áreas: Rio Marinho, Estrada dos Bandeirantes e
Rua Calmete, Rio Pavuninha ao longo da Rua Ventura, Colônia Juliano
Moreira, Estrada da Boiuna e Curumaú, Estrada Marechal Fontenelle e
Estação Magalhães Bastos;

IV.

Realização de obras de requalificação do espaço público no entorno de
Estações Ferroviárias;

V.

Implantação de equipamentos de lazer, cultura, saúde, educação;

VI.

Realização de melhorias nas condições das calçadas, com incremento da
arborização urbana dos logradouros;

VII.

Realização de obras de infraestrutura de saneamento ambiental, com
tratamento dos efluentes de esgotamento sanitário previamente ao lançamento
destes nos corpos hídricos receptores e na rede de drenagem;

VIII.

Realização de obras de estabilização de encostas;

IX.

Realização de obras de Drenagem e Manutenção dos canais existentes;

X.

Realização de obras de iluminação ao longo do Corredor e em sua área de
influência;

XI.

Promoção da ocupação de lotes vazios ou subutilizados nas proximidades
das principais vias e eixos de transportes;

XII.

Construção de habitações de interesse social em áreas com infraestrutura;

XIII.

Tratamento e destinação das áreas remanescentes em decorrência da
implantação do Corredor;

XIV.

Restauração e conservação de bens protegidos;

XV.

Implantação de Praças e Áreas Verdes;

XVI.

Requalificação das áreas verdes, através da implantação e manutenção de
reflorestamento ecológico visando à conservação e à restauração da Mata
Atlântica;

XVII.

Implantação de área de parque urbano na XXXIII RA – Realengo, destinado a
atividades esportivas, de convivência e lazer;

XVIII.

Criação de áreas verdes livres com equipamentos de esporte e lazer nas
proximidades dos projetos habitacionais da Colônia Juliano Moreira e
adjacências;

XIX.

Criação de instrumentos legais de proteção dos morros, além dos
remanescentes florestais da Zona de Amortecimento do Parque da Pedra
Branca;

XX.

Implantação de Corredores Verdes interligando
relevantes;

XXI.

Urbanização de áreas ocupadas por comunidades de baixa renda;

XXII.

Apoio a programas e projetos que incentivem a agricultura urbana.
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