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Reinício das Obras do MIS

Uma obra parada há seis anos foi retomada em um dos grandes cartões postais do Rio:
A Praia de Copacabana. A conclusão da nova sede do Museu da Imagem e do Som (MIS) tem
investimento de R$ 52 milhões e a previsão é que a conclusão aconteça em dezembro de 2022.

Obras da sede do COE são iniciadas
A construção da nova sede do Comando de Operações Especiais (COE) foi iniciada. A obra tem
valor estimado em pouco mais de R$ 13 milhões, com prazo para a execução dos serviços de oito
meses e visa concentrar grande parte dos serviços ligados à Polícia Militar
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Prevenção de desastres:
Contenção de encostas na Região Serrana
O Governo do Estado está investindo quase R$ 80 milhões só em obras de contenção de encostas em Friburgo. O bairro Sui Sanglard já recebeu as melhorias (R$ 2,7 milhões). Estão em
andamento em Jardim Califórnia (R$ 4,5 milhões) e Vila Nova (R$ 36 milhões). As obras de
Duas Pedras/Lazareto (8,9 milhões) e Floresta (3,5 milhões) estão em reta final de licitação. Em
Teresópolis, foram R$ 7,8 milhões para obras de contenção de encostas na localidade de Salaco.

Revitalização da Orla da Praia do Saco
em Mangaratiba

Um dos principais pontos turísticos de Mangaratiba, a Praia do Saco, está sendo revitalizada. A
obra terá 1,7 quilômetros de extensão e vai incluir a instalação de ciclovia, calçadas acessíveis,
padronização de piso, arborização, iluminação, áreas de lazer, entre outras melhorias. O investimento previsto é de cerca de R$2,2 milhões, sendo 100% de recursos estaduais e a previsão de
entrega é para o segundo semestre de 2022.
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Pavimentação em Queimados
O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), está
transformando a cidade de Queimados, na Baixada Fluminense, com intervenções nas áreas de
urbanização e habitação, totalizando quase R$ 100 milhões.
• Bairros Eldorado e Jardim da Fonte - Obras de infraestrutura de urbanização em 26 ruas
• Bairros Paraíso, Novo Eldorado, Roncador e Luís de Camões – Pavimentação de 63,9 km
de ruas e 28,2 km de calçadas, além 32,7 km de rede de água potável com 2.672 ligações domiciliares, 12,4 km de rede de esgotamento sanitário com 2.482 ligações domiciliares e 10,6 km de
rede de drenagem com 420 metros de canalização.

PAVIMENTAÇÃO JARDIM DA FONTE E ELDORADO (QUEIMADOS)

Pavimentação em Itaboraí e Nova Iguaçu
As obras dos bairros Cabuçu, Curuzu e São José, em Itaboraí, tiveram investimento de R$ 110
milhões, com 88 ruas pavimentadas, totalizando 28 km de asfalto, além de drenagem, 53 km
de rede de abastecimento de água, 45 km de esgotamento sanitário e pavimentação. No total,
11.700 famílias beneficiadas. A pavimentação em Nova Iguaçu, no bairro Inconfidência, tem
investimento de mais R$ 30 milhões, com 36 ruas pavimentadas, drenagem, esgotamento sanitário, seis km de pavimentação e calçada.

PAVIMENTAÇÃO CABUÇU, CURUZU E SÃO JOSÉ (ITABORAÍ)
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PAVIMENTAÇÃO INCONFIDÊNCIA (NOVA IGUAÇU)

Governo do Estado entrega 81 unidades
habitacionais em Barra do Piraí
As obras realizadas pela Cehab-RJ, vinculada à Seinfra, tiveram um investimento de R$
4.389.172,27, custeados pelo Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis). As novas
unidades possuem 32 m² divididos em sala, quarto, cozinha e banheiro. Além de obras de infraestrutura e urbanização, as intervenções incluem sistema de esgotamento sanitário, pavimentação,
drenagem, calçamento e iluminação pública.

Estado reforma de 97 prédios em
conjuntos da Cehab, em Nova Iguaçu
A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio
de Janeiro (EMOP), vinculada à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), executa intervenções em 97 prédios dos conjuntos
habitacionais Tertuliano Potyguara e Santa Eugênia, com investimento de R$5,7 milhões para
revitalização das áreas comuns, reforma nas
coberturas e pintura nas fachadas e corredores
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Pavimentação em concreto
usinado faz a diferença
A Secretaria de Infraestrutura e Obras também está investindo quase R$1,5 milhão para levar o
serviço de pavimentação com concreto usinado a diversas regiões fluminenses. Só este ano, o
projeto já beneficiou 36 ruas de 12 municípios, incluindo a capital fluminense, Baixada, Noroeste,
Centro-Sul, Médio Paraíba e Região Serrana. Um total de 4202,76m³ de concreto usinado aplicado em vias de pequena largura, localizadas em áreas de vulnerabilidade social.
A aplicação de concreto usinado é adequada a pequenas extensões de vias e melhora a qualidade de vida de moradores. o concreto tem uma aplicação muito mais simples, apresenta mais
durabilidade e uma boa capacidade de drenagem das águas da chuva sem prejuízo ao concreto. Além disso, o material fornecido por nós e aplicado em parceria com as prefeituras, também
pode ser utilizado para a confecção de calçadas destas regiões.

Localidades beneficiadas:
•São João de Meriti • Nova Iguaçu
• Queimados • Belford Roxo • Japeri
• Paracambi • Campo Grande
• Vargem Grande • Rocinha
• Caju • Barros Filho
• Mendes • Miguel Pereira
• Cardoso Moreira
• Três Rios •Petrópolis • Lajes de Muriaé
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Casa para quem precisa

O programa Casa da Gente, que faz parte do Pacto-RJ, prevê a construção de unidades habitacionais, reforma e urbanização de comunidades carentes.
50 MIL NOVAS UNIDADES ENTREGUES NOS PRÓXIMOS 5 ANOS
R$ 6,5 BILHÕES EM INVESTIMENTOS
5 MIL IMÓVEIS CONSTRUÍDOS ATÉ 2022
Obras iniciadas
•153 unidades habitacionais no condomínio Granja Disco, em Areal
•188 casas em Laje do Muriaé
Obras concluídas
• 81 casas em Barra do Piraí
• 97 em Nova Iguaçu
O programa inclui ainda assistência técnica para 15 mil famílias, melhorias habitacionais em 10
mil moradias em comunidades populares e reforma de 60 conjuntos com mais de 10 anos de
existência.
LICITAÇÕES EM ANDAMENTO:
• Conjunto Residencial Parque Dona Regina/ Brás de Pina • Conjunto Habitacional Oswaldo Cruz/
Oswaldo Cruz • Conjunto Habitacional Divino Mestre/ Madureira • Conjunto Residencial dos Bancários/ Cavalcante • Conjunto Engenho da Rainha / Engenho da Rainha • Conjunto Salgado Filho/
Xerém, Duque de Caxias • Conjunto Dom Jaime de Barros Câmara / Padre Miguel • Conjunto
Habitacional João Adil de Oliveira / Irajá • Conjunto Senador Camará / Senador Camará
• Conjunto Habitacional dos Quitungo/ Cidade Alta • Conjunto Porto Velho/ Cordovil • Conjunto
Habitacional Cidade Alta/ Cordovil • Conjunto Habitacional Canal do Cunha – Esperança / Manguinhos • Conjunto Fazenda Botafogo/ Acari • Conjunto Dom Pedro I/ Realengo
• Conjunto Habitacional Amarelinho / Irajá
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Na Régua chega para mudar a vida
dos mais necessitados
A Seinfra lançou oficialmente o Projeto Na Régua, que trabalha com assistência técnica construtiva em 18 territórios em vulnerabilidade social. O projeto nasce de uma avaliação dos pontos
positivos e negativos de todos os grandes projetos habitacionais do Brasil. A partir dessa visão,
buscou-se adequar às regras a uma realidade fluminense, discutindo com as prefeituras questões
como acessibilidade e serviços que viabilizem a construção de unidades que possam garantir a
habitabilidade da região.
RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Locais beneficiados:
1 - Serrinha 2 - Cajueiro 3 - Parque Marcílio Dias 4 - Maré 5 - Acari 6 - Rocinha 7 - Providência
8 - Mangueira 9 - Buriti Congonhas
QUEIMADOS - Morro do Kisuco, Coimbra e Paz
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Complexo do Alemão terá
o teleférico de volta
O Governo do Estado fechou, em novembro, um acordo com a empresa Poma para a reativação
do Teleférico do Complexo do Alemão. Durante visita à fábrica, em Voreppe, na França, foi definida a entrega da proposta técnica, com cronograma e orçamento para a realização das obras, em
dezembro. Com percurso total de 3,5 quilômetros e 152 gôndolas, o teleférico beneficiará milhares
de moradores das comunidades de Bonsucesso, Adeus, Baiana, Alemão, Itararé e Palmeiras.
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Mais obras por todo estado
Outras diversas intervenções são realizadas, favorecendo milhares de cidadãos. Escolas, praças,
prédios públicos, pavimentação. Se tem obra, tem as mãos da Seinfra.
• REFORMA ESCOLA ZILDA ARNS (GUARATIBA)
• CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS EM PAULO DE FRONTIN
• REFORMA DO COLÉGIO PAULO DE FRONTIN (TIJUCA)
• REFORMA DO IML DE ARARUAMA
• MAIOR INTERVENÇÃO URBANÍSTICA DA HISTÓRIADO COMPLEXO DA MANGUEIRA
• REFORMA DE PONTE EM BARRA MANSA

REFORMA ESCOLA ZILDA ARNS (GUARATIBA)

CONSTRUÇÃO DE TRÊS PRAÇAS EM PAULO DE FRONTIN

REFORMA DO COLÉGIO PAULO DE FRONTIN (TIJUCA)

REFORMA DO IML DE ARARUAMA

MAIOR INTERVENÇÃO URBANÍSTICA DA HISTÓRIA
DO COMPLEXO DA MANGUEIRA

REFORMA DE PONTE EM BARRA MANSA
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