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Parque Radical para Rio 2016 é aberto ao público em

Deodoro

Ele será o 2º maior parque da cidade, depois do Parque do

Flamengo.

Área faz parte do Complexo de Deodoro, segundo maior polo

de competições.

Cristiane CardosoDo G1 Rio

Piscina do Parque Radical (Foto: Ricardo Cassiano / Prefeitura do Rio)

A abertura ao público do Parque Radical, construído em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, para as

Olimpíadas do Rio 2016, aconteceu na manhã desta quarta-feira (23), com a presença do prefeito

Eduardo Paes. A presidente Dilma Rousseff e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, que até a

manhã desta quarta estavam confirmados no evento, cancelaram a participação.

De acordo com o prefeito Eduardo Paes, Dilma, Pezão e o ministro da Saúde, Marcelo Castro,

estavam, por volta das 11h30 desta quarta-feira (23), numa conferência por telefone para discutir a

crise da saúde no estado do Rio.

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/dilma-cancela-participacao-em-evento-no-rio-diz-planalto.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/12/dilma-cria-grupo-para-resolver-crise-na-saude-do-rj-apos-cancelar-viagem.html
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Dilma teria cancelado a vindo ao Rio, devido à iminência do nascimento do seu segundo neto em

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo informações do colunista do Globo Lauro Jardim.

O prefeito do Rio, Euardo Paes, torceu o pé na

confraternização de fim de ano da Prefeitura

(Foto: Cristiane Cardoso/ G1)

Já Paes chegou de muletas e bermuda. De acordo com a assessoria do prefeito, ele teria se

machucado – torceu o pé direito e fraturou – na festa de confraternização de fim de ano na ultima

sexta-feira (18).

Legado olímpico

O parque, onde três modalidades serão disputadas, será um dos principais legados dos Jogos. Umas

das principais áreas de competição olímpica, ele abriga o Circuito de Canoagem Slalom e as pistas

de ciclismo BMX e Mountain Bike.

"O que a gente está fazendo aqui acho que é até inédito no histórico das Olimpíadas, que é um

legado antecipado. A gente poder antes das Olimpíadas, abrir para a população fazer uso desse

espaço", disse o prefeito sobre a abertura da piscina para o uso da população.

Para que isso fosse possível, prefeito explicou que desligou as duas corredeiras da piscina, onde

serão realizadas as provas de canoagem Slalom, para baixar o nível da água.

"Você vai ter toda a estrutura de lazer. É como se fosse uma praia que serve para uma região da

cidade muito abandonada".

Ele acrescentou que construção foi realizada com repasse do governo federal para a prefeitura. No

entanto, afirmou que a manutenção será custeada pela própria prefeitura. Ele não soube informar

quanto custa para fazer a manutenção do espaço.

http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/dilma-cancela-ida-ao-rio-por-causa-do-nascimento-do-segundo-neto.html
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"Dinheiro sobrando ninguém tem, mas a prefeitura do Rio mantém em dia todos os seus pagamentos.

Estamos com a vida organizada", acrescentou.

A área faz parte do Complexo de Deodoro, e se transformará no segundo maior parque de lazer da

cidade, atrás apenas do Parque do Flamengo, com cerca de 500 mil metros quadrados.

Após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, parte da área do Complexo Esportivo de Deodoro ficará

como legado para a população. As pistas de mountain bike serão desativadas, mas as estruturas de

bicicross e canoagem slalom são permanentes.

Ainda de acordo com a prefeitura do Rio, o Complexo de Deodoro é o segundo maior polo de

competições dos Jogos Olímpicos de 2016. Ele receberá 11 modalidades olímpicas.

Banhistas inauguram a piscina do Parque Radical (Foto: Ricardo Cassiano / Prefeitura do

Rio)
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A piscina de canoagem conta com boias que poderão ser usadas pelo público que visitar o

local (Foto: Cristiane Cardoso/ G1)tópicos:


